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Caríssima(o) Associada(o), 

 

É com uma combinação de emoções que apresento o livro do Grupo de Trabalho Direito 

Ambiental II, do XXII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Direito (CONPEDI), realizado na cidade de São Paulo entre os dias 13 a 16 de novembro de 2013. 

Sinto-me realizado, alegre e com o sentimento de dever cumprido ao constatar a qualidade e quantidade 

dos trabalhos de cada GT. Por outro lado, a emoção da despedida igualmente se faz presente e, nesse 

particular, quero desejar muito sucesso à nova diretoria e, em especial, ao nosso novo presidente 

Professor Raymundo Juliano do Rego Feitosa.  

Registramos a nossa particular felicidade ao constatar que, mais uma vez, superamos a marca de 

artigos submetidos ao nosso evento e a participação de mais de setenta programas de pós-graduação 

reconhecidos pela CAPES/MEC – o que confirma a expansão e credibilidade de nossa associação. A 

partir do árduo trabalho dos associados conseguimos colocar o CONPEDI entre os maiores eventos 

científicos, do Brasil e das Américas, recebendo mais de 2000 artigos científicos, envolvendo mais de 

300 avaliadores na organização de 40 grupos de trabalhos, inseridos entre as inúmeras linhas de 

pesquisa dos nossos mais de 80 programas stricto sensu na área do Direito. Ao longo desses últimos 04 

(quatro) anos fizemos o Direito ser respeitado e ouvido em todos os órgãos governamentais e não 

governamentais, além de florescer a pesquisa jurídica como uma importante aliada para a construção de 

uma sociedade mais democrática, justa e solidária.  

O nosso XXII Congresso Nacional foi marcado por um duplo sentimento. Primeiro, o de desafio 

– já que foi sediado por uma Instituição nova no sistema de Pós-Graduação (UNINOVE). Segundo, de 

gratidão, já que sinaliza o encerramento de minha gestão, ao longo de dois biênios, à frente da Diretoria 

do CONPEDI. 

O Congresso teve como pano de fundo a temática sobre “a sociedade global e seus impactos 

sobre o estudo e a efetividade do Direito na contemporaneidade”. Nada mais atual e relevante. De fato, 

o limiar do século XX e início do atual, notadamente marcado pelo processo de globalização, impõe 

uma série de desafios ao Direito. Os diversos processos de integração em curso questionam dogmas e 

impõem dificuldades às teorias do direito, trazendo obstáculos mais complexos a serem vencidos. Há 

desafios até mesmo para definirmos períodos, como alguns tentam e enfrentam nos conceitos da pós-

modernidade ou modernidade líquida, para ficarmos em alguns dos mais recorrentes.  
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Desde os seus objetivos e características, o Estado-Nação necessita de um novo olhar com 

novos mecanismos de efetividade do Direito. Com efeito, se o acesso à justiça foi conquistado por 

parcela tradicionalmente excluída da cidadania, principalmente pelos novos canais abertos pela 

Constituição Federal brasileira, que recentemente comemorou bodas de prata, esses e outros brasileiros 

exigem hoje o ponto final do processo! Para tanto, basta observar as recorrentes emendas e, 

consequentes, novos parcelamentos de 8, 10 e 15 anos das dívidas dos entes federativos e o julgamento 

da chamada ADI do “calote dos precatórios”, que foi debatida entre nós em um dos painéis do evento. 

Não há dúvida sobre a necessidade de uma nova Teoria do Estado, que reconheça as importantes 

contribuições da chamada cidadania regional e universal para que possamos avançar na democracia e 

nas promessas não cumpridas da modernidade.  

  Sob essa bandeira, foram debatidos, ao longo dos 04 (quatro) dias de evento, uma cadeia de 

temas relevantes como (1) a filosofia e processo em tempos de protagonismo judicial, (2) reforma 

eleitoral e política, (3) desobediência civil, (4) ensino jurídico, (5) justiça de transição, (6) combate à 

corrupção; (7) direito e desenvolvimento; (8) Neoconstitucionalismo e Estado Plurinacional; (9) 

Princípios do Direito Comercial; (11) jurimetria; (12) hermenêutica e discricionariedade judicial; (13) 

Direito do Trabalho na Contemporaneidade; (14) precatórios e direitos fundamentais; (15) Direito Civil 

na Sociedade Global; (16) ética e empresa; (17) Direitos Econômicos e Globalização; (18) Direito 

Internacional e globalização; (19) desafios do novo código de processo civil; (20) consumo e 

sustentabilidade; (21) mestrado profissional; (22) fomento e inovação em pesquisa; (23) efetividade do 

Direito Ambiental na contemporaneidade e (24) diálogo entre cortes e ordenamentos jurídicos. Isso 

sem dizer que também tivemos os fóruns dos coordenadores e da Federação de Pós-Graduandos em 

Direito - FEPODI e, ainda, a exposição de pôsteres pelos pós-graduandos e graduandos em iniciação 

científica, que entendemos fundamental não apenas para melhor prepararmos os futuros mestrandos, 

mas também como forma de contribuição e inserção da pós-graduação na graduação do Direito.   

  

Importante destacar e reconhecer neste último triênio, a grande liderança do Prof. Martônio 

Mont`Alverne Barreto Lima, coordenador da área, que magistralmente soube conduzir o Direito com 

muito diálogo, presença e competência. Com isso, e aliado ao grande esforço que os programas fizeram 

nos últimos anos, hoje já podemos comparar nossos números e critérios com os das demais áreas do 

conhecimento. De fato, conseguimos reunir dados e estudos para podermos com mais consciência 

questionar os critérios de qualidade e de internacionalização da nossa e das demais áreas. 
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Outro ponto destacado deste último triênio e que merece ser referido foi o engajamento do 

CONPEDI e seus associados na luta pela qualidade da educação jurídica na graduação. Foi por isso que 

nos unimos à ABEDI, OAB/Federal e outras entidades não apenas para organizarmos importantes 

publicações sobre o ensino e a pesquisa jurídica, mas do mesmo modo eventos de divulgação e críticas 

aos recentes documentos elaborados pelo MEC. E foi também por isso que tornamos permanente um 

espaço na programação dos nossos eventos, destinado aos graduandos. Nesse sentido, demos 

continuidade a nossa política de construção de pontes, mas com independência, em favor de um direito 

crítico, emancipatório e de qualidade. 

 Cumpre consignar a grande aproximação que desenvolvemos com o IPEA nos últimos anos, 

que permitiu a concretização de uma série de projetos como o livro “Direito e desenvolvimento”, que 

foi lançado no Congresso, além de um aumento significativo de investimentos na área jurídica deste 

reconhecido instituto, que já beneficiou um grande número de pesquisadores, revistas, programas da 

nossa área e o próprio CONPEDI.  

Finalmente, não poderia concluir sem destacar o grande esforço de toda a equipe da UNINOVE 

– desde os professores, passando pelos discentes de graduação e pós-graduação e colaboradores -, que 

por mais de um ano planejaram e executaram um grandioso evento. Não foram poucos os desafios 

enfrentados e vencidos para a realização de um evento que agregou tantas pessoas em um cenário de 

tão elevado padrão de qualidade e sofisticada logística – e isso tudo sempre com enorme simpatia e 

procurando avançar ainda mais.  

 

São Paulo, primavera de 2013.  

 

Vladmir Oliveira da Silveira  

Presidente do CONPEDI  
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Apresentação 

As pesquisas apresentadas no XXII Congresso Nacional do CONPEDI, em São Paulo, e agora 

apresentadas nesta coletânea traduzem, em toda sua complexidade, os principais questionamentos do 

Direito Ambiental no século XXI. São frutos de pesquisas feitas em Universidades e Centros de 

Pesquisa de todo o país, que trazem a enriquecedora diversidade das preocupações com o meio 

ambiente em cada localidade. Em comum, esses artigos guardam o rigor da pesquisa e o cuidado nas 

análises, que tiveram como objeto o meio ambiente na pós-modernidade, abrangendo a gestão dos 

riscos na sociedade hodierna, as políticas públicas e seus instrumentos de implementação.  

Uma análise vertical do direito ambiental na pós-modernidade será encontrada em A 

permanente crise da contemporaneidade como formuladora de uma sustentabilidade aberta: humana e 

ambiental, de Mônica Bahia Galante Freie e Paulo de Abreu Ferreira Valente Júnior. A partir dos 

principais filósofos da “pós-modernidade”, os autores trabalham o conceito de sustentabilidade para 

adequá-lo às (novas) demandas de nosso tempo. Também sobre o conceito de sustentável, o artigo de 

Silvana Winckler e Reginaldo Pereira, O Estado de bem-estar e o “Estado” de bem viver: cidadania e 

desenvolvimento integral, trabalha a dicotomia entre desenvolvimento sustentável, lastro dos Estados 

de bem estar social de matriz econômica liberal, e o desenvolvimento integral, fundado nas 

Constituições da Bolívia e do Equador.  

A sociedade de risco está presente no trabalho de Margarete de Castro Coelho, O princípio da 

precaução na sociedade de risco e os ideais da democracia ambiental, que busca responder a difícil 

questão quanto as avaliações de risco diante da célere evolução científica. O caminho encontrado pela 

autora aponta a importância da democracia ambiental, envolvendo a sociedade nas discussões sobre a 

gestão de risco ambiental. Atentaram ao estudo desse tema Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini 

e Melissa Abramovici Pilotto, em seu Dano ambiental na sociedade de risco – aspectos constitucionais 

e a atuação do Estado, apontando para uma solução constitucional voltada à relevância na atuação 

Estatal na minimização do risco na tutela do meio ambiente. Por fim, José Fernando Vidal de Souza e 

Michely Vargas Deluppo fazem análise específica sobre O Brasil no contexto do desenvolvimento 

sustentável, em que reconhecem o descompasso entre o reconhecimento enunciado de um 

desenvolvimento sustentável e as práticas voltadas a esse objetivo. O artigo propõe o reconhecimento 

da natureza como princípio organizativo básico da sociedade e a reformulação dos processos de 

produção atuais.   
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Tais estudos foram complementados por pesquisas que trabalharam com os instrumentos 

específicos existentes para lidar com esse complexo modelo de sociedade – sejam eles políticas fiscais, 

econômicas, ou jurídicas. Marianna de Queiroz Gomez trouxe a importante questão do Meio ambiente 

e tributação: como o instrumento econômico tributo pode efetivar o direito fundamental ao meio 

ambiente sadio, em que pontua casos concretos de tributação ambiental em análise crítica, com 

destaque para o ICMS e IPTU verdes.  Ainda na questão tributária, Eduardo Ayres Diniz de Oliveira, 

em seu Contribuição de intervenção no domínio econômico: tratados ambientais, encontrou na CIDE 

um instrumento apto a efetivar os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil em tratados 

internacionais ambientais e estimular a adesão a políticas positivas por outros países.  

Quanto ao estudo dos instrumentos jurídicos na tutela do meio ambiente, as pesquisas foram 

precisas ao ressaltar a relevância e a escassez dos bens ambientais frente a sua titularidade difusa, o que 

tendência a uma gestão estratégica desses bens. Nesse contexto encontra-se o artigo de Patrícia 

Rodrigues Rosa, Proteção penal dos direitos difusos: (in) aplicabilidade do princípio da 

insignificância aos crimes ambientais no contexto da Constituição Federal de 1988 e a pesquisa sobre 

A evolução do tratamento jurídico das águas: direito humano e patrimônio comum da humanidade, de 

Thaís Dalla Corte e Rogério Portanova, que traz também o exemplo das Constituições de Equador e 

Bolívia, para uma nova tutela jurídica das águas.  

Além das águas, a tutela dos animais, de destaque crescente na sociedade encontrou espaço na 

análise de Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros e Letícia Albuquerque, em Constituição e animais 

não-humanos: um impacto no direito contemporâneo. A agrobiodiversidade teve destaque na pesquisa 

de João Paulo Rocha de Miranda e Alexandre Vicentine Xavier, intitulada A tutela jurídica dos 

conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica e à agrobiodiversidade: segurança 

jurídica ou apropriação do patrimônio genético enquanto bem ambiental? A solução apontada pelos 

autores aponta para o direito intelectual coletivo para a proteção dos conhecimentos tradicionais 

associados a tal diversidade.  

A tutela de bens energéticos, como o biodiesel e o etanol, teve a atenção de Lis Pereira Maia e 

Belinda Pereira da Cunha, em seu Análise da regulação do biodiesel e do etanol: compatibilidade com 

a Política Energética Nacional e com a Política Nacional do Meio Ambiente. O estudo da tutela das 

APPS no Novo Código Florestal Brasileiro ficou a cargo da pesquisa de Diessica Tais Silva, que 
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ressaltou o princípio de proibição do retrocesso em matéria socioambiental, em seu As APPS no novo 

Código Florestal Brasileiro.  

Também a atuação do Estado foi objeto de estudo por André Pinto Donadio e Marlus H. Arns 

de Oliveira em A responsabilidade civil extracontratual do Estado frente as obrigações de tutela das 

áreas ambientais especialmente protegidas; e por Lilian Marcia Balmant Emerique e Verônica Ferreira 

Noronha de Barros, em Promoção da justiça ambiental e o exercício do poder de polícia, que traz 

análise de dados concretos referentes aos autos de infração pelo IBAMA em seis unidades da federação 

brasileira (Amazonas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) entre 2008 a 

2012. Carinna Gonçalves Simplício e Clarice Rogério de Castro dedicaram-se ao caso concreto da 

legislação ambiental do Estado de Minas Gerais, exposto com profundidade em Processos 

administrativos ambientais e o princípio constitucional da ampla defesa: estudo de caso sobre a 

legislação ambiental de Minas Gerais. Outro Estado da Federação, Rio Grande do Sul teve sua gestão 

de resíduos sólidos amplamente examinada por Débora Helena Teixeira e Fernanda Dalla Libera 

Damacena, em seu artigo A gestão dos resíduos sólidos da indústria de artefatos de borracha no Rio 

Grande do Sul e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma abordagem necessária sobre a relação 

entre os resíduos sólidos e o Judiciário foi objeto do trabalho de pesquisa de Andréa Benedetto Arantes, 

resultante no artigo intitulado Resíduos sólidos e o Poder Judiciário brasileiro. Ademais, as políticas 

públicas de intervenção no caso específico das políticas municipais de intervenção tiveram seus 

elementos analisados por Leonardo José Peixoto Leal e Mônica Mota Tassigny em seu Função social 

da propriedade, meio ambiente e domínio do solo urbano: elementos para uma Política Municipal de 

Intervenção.  

Por fim, não foram olvidados importantes instrumentos de tutela ambiental, quais sejam, o 

licenciamento, o estudo prévio de impacto ambiental, as medidas despenalizadoras, e a transação penal 

ambiental. O primeiro foi abordado por Luize Calvi Menegassi e Luciana Monduzzi Figueiredo, em A 

efetividade do licenciamento ambiental no Estado socioambiental de direito, no qual destaca a gestão 

dos riscos e a atuação do Ministério Público. Enquanto o estudo prévio de impacto ambiental foi objeto 

de análise de Laeti Fermino Tudisco e Renata Mayumi Sanomya, em A exigibilidade do estudo prévio 

de impacto ambiental frente às normas constitucionais e infraconstitucionais brasileiras: um 

instrumento de efetivação da Política do Desenvolvimento Urbano e de garantia da sustentabilidade 

ambiental. Já as famigeradas medidas despenalizadoras, alvos de constante polêmica no meio 

acadêmico, foram trazidas com profundidade por Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro e Diógenes Baleeiro 
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Neto, em Medidas despenalizadoras e proteção penal do meio ambiente. Igualmente polêmico e atual o 

trabalho de pesquisa de Nicolau Cardoso Neto, que propõe um modelo para os termos de audiência de 

transação penal ambiental, em Termo de audiência de transação penal ambiental – proposta de um 

modelo único que integre as condições e objetivos determinados pela Lei nº 9.605/98. 

É dizer, esta obra traz uma gama de temas de pesquisa ampla e da maior relevância, que deverá 

persistir como preocupação e objeto de estudo do Direito Ambiental nos próximos anos a fim de 

alcançar uma tutela mais justa do meio ambiente. 

 

 

Coordenadores: 

Profª. Drª. Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza  

Prof. Dr. Celso Antonio Pacheco Fiorillo  

  Profª. Drª. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida 


