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Apresenta~ao

o curso "Embrapa e Meio Ambiente", uma iniciativa da Comissao de

Educa9ao Ambiental e Otimiza9ao do Uso de Recursos da Embrapa Meio-

Norte, foi realizado nas Unidades da EMBRAPA Meio-Norte, em Parnaiba e

Teresina, em novembro de 2008. Esse, envolveu palestrantes de diversas
institui90es, como 0 Ministerio Publico do Piauf, 0 CEFET, 0 IBAMA, a

Secreta ria de Fazenda do Piauf eo Movimento Emaus de Teresina. Os
temas atuais abordados, como legisla9ao ambiental, contabilidade

ambiental, educa9ao ambiental visando a sensibiliza9ao dos funcionarios,
bem como dministra9ao de empresas sob a optica ambiental, papel social

da reciclagem de material, entre outros, visaram ampliar a visao do publico

presente quanta ao desenvolvimento sustentavel de empresas publicas,
privadas e movimentos sociais.

Esse curso teve como objetivo colaborar com a forma9ao e a

contextualiza9ao ecologica de cidadaos, permitindo, assim, a emergencia

de ideias inovadoras na busca do desenvolvimento sustentavel com real

participa9ao da comunidade. 0 publico foi composto por futuros
profissionais, em especial os universitarios, estudantes da UFPI, CEFET e
UESPI, alem de profissionais de diferentes areas do conhecimento.



Ao final do evento em Teresina, ap6s uma serie de perguntas e respostas,
foi entregue um exemplar do Iivro do jornalista Andre Trigueiro, Mundo

Sustentavel, que trata a questao ambiental sob a mesma perspectiva do
curso aqui realizado, a de que "neste cenario de crise ambiental sem

precedentes, baseado em um modelo de desenvolvimento que vem
exaurindo numa velocidade assustadora os recursos naturais do planeta,

com impactos negativos sobre a qualidade de vida da populac;:ao,nao basta

denunciar 0 que esta errado. E preciso sinalizar rumo e perspectiva, dar

visibilidade as soluc;:6essustentaveis que fertilizam 0 campo das ideias para

a semeadura de um novo tempo, de um novo projeto de civilizac;:ao".

Neste doccumento saD apresentados alguns textos referentes as palestras

proferidas durante 0 evento.

Haston Tomas Santos do Nascimento

Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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Contabilidade Ambiental
Frente aos Desafios da
Sustentabilidade

Contadora, economista, M. Sc. em Desenvolvimento
e Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda do Estado
do Piau!

Na atualidade, a empresa precisa estar em constante intera<;ao com
elementos internos e externos ao ambiente da mesma, fazendo com que

esses diversos elementos influenciem constantemente um ao outro. E
nesta 6tica de visao sistemica que 0 meio ambiente, como elemento

externo, esta em permanente troca com a empresa, principalmente, com
aquelas de rela<;aomais pr6xima com 0 meio ambiente, e isto se da
atraves da utiliza<;ao de seus recursos como materia prima que emite

efluentes, que polui 0 ar e os rios ou que adquire equipamentos

antipoluentes, que refloresta, que respeita culturas e etnias.

Em decorrencia disso, e comum obter informa<;6es de empresas sobre suas
posturas na area ambiental, especialmente atraves de suas pr6prias
propagandas em diversos verculos de comunica<;ao. Na Revista Isto E, de

14 de maio de 2008, a empresa que fabrica 0 Sabao Ype divulgou que
possui um viveiro com 100 mil mud as de especies nativas da Mata

Atlantica, que trabalha com projetos corredores, 0 que facilita 0 transito

de animais, dando para eles a sensa<;aode que 0 ambiente e maior do que

efetivamente e, em virtude dos corredores ligarem as areas preservadas
ou recuperadas do ambiente. Informa ainda, que possui a primeira area de

replantio de floresta, na Fazenda Malabar, regiao de Itatiba e Sousa, em
Sao Paulo. Estes saD alguns dos motivos porque 0 Sabao Ype possui 0



slogan "Plantando arvores para voce". Na mesma revista, 0 Banco Real
tambem apresenta suas informa<;:6esna area ambiental. Com 0 slogan
"Reinvente com a gente", 0 Banco Real informa que trabalha com 0 Fundo

Ethical, composto somente por empresas social e ambientalmente
responsaveis.

o Boticario, empresa do ramo de cosmeticos, informa que trabalha com

fornecedores certificados para sua linha Nativa Spa, demonstrando que
nao basta apenas ter atitude ambiental, mas que esta atitude precisa ser
ampliada para seus fornecedores. Informa tambem que eliminou

embalagens extras, 0 que significa menos resfduos no meio ambiente, que

recicla ate 90 % dos materiais utilizados e que trabalha com a Funda<;:ao0
Boticario de Prote<;:aoa Natureza ha 17 anos, a qual tem como objetivo 0
desenvolvimento de projetos de conserva<;:aoambiental.

E valido observar que sac empresas de diferentes ramos de atividades

querendo demonstrar para a sociedade que desenvolvem a<;:6esna area
ambiental.

Um novo e promissor mercado se forma em decorrencia da venda de
creditos de carbono. No primeiro leilao de creditos de carbono, realizado
pela Bovespa, em 26 de setembro de 2007 , 808 mil creditos foram

arrematados pelo Fortis Bank, um banco holandes, por 34 milh6es de reais.

Logo, um mercado que envolve altas cifras. Quando do segundo leilao da

venda de creditos de carbona , em setembro de 2008, 713 mil creditos
de carbona foram vendidos pela Prefeitura Municipal de Sao Paulo por

meio da Bovespa em decorrencia da redu<;:aode emiss6es pela constru<;:ao
de usina termoeletrica com 0 aproveitamento do lixo nos aterros de
Bandeirantes e de Sao Joao.

Diante desses relatos de intera<;:6esde empresas e entidades com 0 meio

ambiente, poderfamos questionar sobre 0 que a contabilidade teria aver
com meio ambiente. A contabilidade e uma ciencia milenar que tem como



objeto de estudo a patrim6nio das entidades, a qual e formado par
elementos positivos (bens e direitos) representados pelos ativos e par

elementos negativos (exigibilidades) representados pelo passivo, alem do

patrim6nio Ifquido.

A ciencia contabil tem como objetivo informar aos usuarios da
contabilidade as alterac;:oes havidas no patrim6nio das entidades. Porem,
para a contabilidade, interessam fatos au eventos que alteram a

patrim6nio das entidades, as quais sao chamados de fatos contabeis.

Com relac;:aoa contabilidade ambiental, as primeiras discussoes ocorreram
na Agenda 21 , documento elaborado durante a II Conferencia Mundial

sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no Rio de Janeiro,
em 1992 - a ECO 92. Trata-se de um documento elaborado pelas nac;:oes

com a objetivo de firmarem compromisso para promoc;:ao do

desenvolvimento sustentavel durante a seculo 21. A letra "d", do capftulo
8, fala da "( ... ) necessidade de que pafses e organismos internacionais

desenvolvam um sistema de contabilidade que integre as questoes sociais,
ambientais e econ6micas." Nesse documento, a ONU ressalta a
necessidade do desenvolvimento da contabilidade ambiental pelas nac;:oes,

mas a contabilidade das nac;:oesnada mais e que a soma da contabilidade

das empresas que integram aquela nac;:ao.

A ONU tambem definiu de forma simples e completa a que e um neg6cio
sustentavel: "aquele que nao deixa a meio ambiente pior, no fim de um

perfodo contabil, do que ele era no infcio do mesmo perfodo" ..

Para destacar a necessidade de serem registrados todos as fatos que
alteram a patrim6nio da empresa e que a art. 1.188 do C6digo Civil

destaca que: " a balanc;:o patrimonial devera exprimir, com fidelidade e

clareza, a situac;:ao real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta,
bem como as disposic;:oes das leis especiais, indicara, distintamente, a

ativo e passivo."



Logo, para que um balanlfo patrimonial exprima com fidelidade e c1arezaa

situalfao patrimonial, a condilfao basica e que sejam feitos as registros de

todos as fatos contabeis que alteram esse patrimonio. Desta forma,

contabilidade ambiental pode ser definida como a destaque dado aos

registros e evidencialf6es referentes aos fatos ambientais, nao se

configurando nenhuma nova tecnica au ciencia, e sim uma especializalfao

da ciencia contabil que estuda fatos mais especificos de uma determinada

area, no caso a ambiental. Esse novo ramo veio integrar as diversas

especializalf6es de que disp6e hoje a ciencia contabil, tais como

contabilidade comercial, contabilidade das instituilf6es financeiras,

contabilidade industrial e outras.

Fazendo uma analise da situalfao das empresas que interagem com a meio

ambiente, pode-se verificar que, se esta interalfao altera a patrimonio da

entidade, entao, pelos principios de que disp6e hoje a ciencia, a registro

deve ser feito e, em consequencia, a evidencialfao sera apresentada aos

usuarios da informalfao contabil par meio das demonstralf6es contabeis de

que disp6e hoje a contabilidade. Assim, todos as fatos que, de uma forma

au de outra, interfiram au tenham repercussao interna na empresa devem

ser, obrigatoriamente, registrados par meio da escrituralfao, uma das

tecnicas das Ciencias Contabeis.

E atraves da contabilizalfao de fatos relacionados aos ativos ambientais

(elementos positivos do patrimonio, como valores investidos para a

reflorestamento de uma area), passivos ambientais (elementos negativos

do patrimonio, como multas au indenizalf6es a pagarl, receitas ambientais

(como ganhos decorrentes de venda de produtos elaborados com sabra de

insumos do processo produtivo) au custos/despesas ambientais (como

gastos para recuperalfao de areas degradadas) que a contabilidade cumpre

sua funlfao social e de controle.



Se uma entidade interage com a meio ambiente de forma a alterar seu

patrim6nio e realiza a registro contabil corretamente, e possivel que as

demonstrativos espelhem a realidade, representando uma protec;:aopara a

empresario. Se, par outro lado, ocorre a fato, porem a registro nao foi

realizado, a Balanc;:oPatrimonial nao espelha a realidade e isto faz prova

plena contra a empresario. Entao, a questionamento e de como realizar

esse registro. As ciencias contabeis disp6em somente de um metoda para

realizac;:aodesse registro que e a metoda das partidas dobradas, a qual,

dentre outros elementos como data, conta debitada, conta creditada e

hist6rico, requer tambem um valor.

Valorar a meio ambiente e hoje um dos grandes desafios pastas, nao

somente para as ciencias contabeis, pais a valor da natureza envolve duas

dimens6es: uma tangivel, que trata do valor atribuido pelo mercado

convencional aos bens e servic;:osambientais e a valor intangivel au

ecol6gico, a qual necessita de um mercado hipotetico para valorac;:ao

desses bens e servic;:os. Porem, poucos sao as fatos hoje que necessitam

de uma valorac;:aointangivel .

Um outro aspecto para registro de um fato ambiental e a adaptac;:aodas

contas do Plano de Contas da entidade, a fim de incluir contas com tftulos

ambientais para que a informac;:ao possa ser repassada aos interessados.

De modo que existe a necessidade de inclusao de contas de ativos

ambientais, de passivos ambientais, de patrim6nio liquido ambiental e de

custos e despesas ambientais. Alguns exemplos podem ser citados de

registros de fatos contabeis ambientais, como estoque ambiental dentro de

ativos ambientais; investimentos ambientais, ainda em ativos ambientais;

de passivos ambientais, como indenizac;:6esambientais e, no grupo de

despesas, cita-se despesa com educac;:aoambiental.



Pode-se apresentar como exemplo de lanyamento contabil ambiental 0

registro de um gasto realizado com 0 objetivo de reflorestar uma area

degradada, 0 qual que tera como lanyamento 0 debito numa conta do

grupo de investimento, que pode ter 0 tftulo de florestamento e

reflorestamento, sendo feito 0 credito normal na conta de caixa, banco ou

exigibilidade. 0 hist6rico seria 0 valor referente a gastos realizados com

aquisiyao de mudas de caneleiro (Cenostigma macrophyllum) para

reflorestar 1.000 hectares e 0 valor, 0 quanta efetivamente foi gasto para

adquirir as mudas.

5e os registros forem realizados em contas com tftulos especfficos, os

fatos aparecerao evidenciados nos demonstrativos contabeis, como

Balanyo Patrimonial, Demonstrayao do Resultado do Exercfcio,

Demonstrayao de Lucros ou Prejufzos Acumulados e outros.

Finalmente, a empresa tera diversas vantagens na adoyao de uma postura

ambientalmente correta, seja 0 menor nfvel de poluiyao, em que todos

ganham, uma maior produtividade decorrente de uma reduyao de custos

ou uma melhor imagem. Alem disso , a divulgayao de suas ayoes na area

ambiental ja consiste em proteyao para 0 empresario no sentido de que 0

mesmo estara resguardado se registrar todos os fatos contabeis que

declara realizar para 0 desenvolvimento de suas atividades e,

principalmente, aquelas atividades que impactam negativamente 0 meio

ambiente.



A Educa~ao no Processo de Gestao
Ambiental

Fil6sofa, M.Sc. em Desenvolvimento e Meio
Ambiente, IBAMA, PI

A partir da cria<;:aodos Nucleos de Educa<;:aoAmbiental-NEAs no ambito

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis-IBAMA, em 1992, seus educadores ambientais vem
elaborando uma outra concep<;:ao de educa<;:aoambiental. Essa concep<;:ao,

intitulada Educa<;:aono Processo de Gestao Ambiental, e diversa daquela
comumente praticada e nao permite que aspectos biol6gicos se

sobreponham as outras dimensoes da existencia humana. 0 que se procura

desenvolver sao a<;:oesque nao se restrinjam a instrumentaliza<;:ao e a

sensibiliza<;:ao para a problemcHica ecol6gica.

Para fugir dessa atua<;:ao instrumental e acrftica que, conforme Loureiro
(2002), facilita a perspectiva de que 0 que podemos fazer na praxis

educativa e sensibilizar, minimizar ou mitigar os problemas postos num

determinado contexto. Procura-se trilhar caminhos pela busca do

conhecimento, da reflexao e da a<;:aoconcreta sobre 0 ambiente em que
se vive e se reproduz social mente.

Left (2000) aprofunda a discussao em torno dessas prMicas biologistas e

naturalistas, argumentando que teorias erigidas sobre visoes naturalistas

desconhecem a especificidade das rela<;:oessocia is de produ<;:ao, as regras

de organiza<;:ao cultural e as formas de poder polftico nas quais se
inscrevem as estrategias do conhecimento e as formas de uso dos

recursos naturais.



A Educac;ao no Processo de Gestao Ambiental ou Educac;ao Ambiental na
Gestao do Meio Ambiente toma 0 espac;o da gestao ambiental como
elemento estruturante na organizac;ao do processo de ensino-
aprendizagem, que, por sua vez, deve ser construfdo com os sujeitos nele
envolvidos, para que haja, de fate controle social sobre as decisoes que
afetam a vida da coletividade (QUINTAS, 2004).

Por isso, pode-se afirmar que a Educac;ao no Processo de Gestao
Ambiental e condic;ao "sine qua non" para 0 desenvolvimento de uma
consciencia crftica, participativa e apta a intervir no espac;o em que os

conflitos ambientais' se conformam, na medida em que ela e aquela
pratica educativa que, segundo Quintas (2002, p. 15), busca proporcionar

[oo.J condic;:oes para produc;:ao e aquisic;:ao de
conhecimentos e habilidades, e 0 desenvolvimento de

atitudes visando a participac;:ao individual e coletiva na

gestao do uso dos recursos ambientais e na concepc;:ao

e aplicac;:aodas decisoes que afetam a qualidade dos
meios fisico-natural e socio-cultural.

Desde a Conferencia das Nac;oes Unidas sobre 0 Meio Ambiente Humano,
realizada em Estocolmo em 1972, quando, pela primeira vez, foi

recomendado 0 estabelecimento de um programa internacional de

educac;ao ambiental, "visando educar 0 cidadao comum, para que este
manejasse e controlasse seu meio ambiente" (DIAS, 1993, p. 38), ate a I

Conferencia Intergovernamental sobre Educac;ao Ambiental, realizada em

'Conforme Left (2000). 0 conflito ambiental e marcado por interesses pela
apropriac;:ao da natureza como fonte de riqueza e suporte de prflticas produtivas
e, nesses processos, os conhecimentos e os saberes jogam um papel
instrumental ao potenciar a apropriac;:ao economica da natureza, mas tambem
jog am como saberes que forjam sentidos e que mobilizam a ac;:aocom valores
nao mercantis e para fins nao materiais nem utilitarios. E, entao, nessa
perspectiva que procuramos trabalhar 0 conceito de conflito ambiental nesta
pesquisa.



Tbilisi, na antiga Uniao Sovietica, a educayao ambiental e considerada
imprescindfvel para enfrentar as problemas ambientais presentes e

futuros.

Na Conferencia de Tbilisi, como ficou conhecida, foram formuladas
diretrizes para a organizayao e a desenvolvimento da educayao ambiental
e, tambem definidas sua finalidade, objetivos, caracterfsticas e
estrategias2, que se constituem como referencia para as pedagogias
crfticas e procuram relacionar elementos sociais, eticos, culturais,

econ6micos, hist6ricos e polfticos aos conceitos e conteudos trabalhados.

A Conferencia de Tbilisi incorporou e sistematizou as discussoes realizadas

na Conferencia de Estocolmo, no Seminario de Belgrad03 e nas diversas
reunioes que ocorreram em diferentes locais do mundo, entre 1975 e

1977, organizadas pelas Estados-Membros. A partir da estruturayao das
reflexoes desses encontros de especialistas, a Conferencia de Tbilisi

definiu como caracterfsticas fundamentais da educayao ambiental: a
enfoque orientado para a soluyao de problemas concretos do meio

humano, a tratamento interdisciplinar de suas questoes, a carMer de
continuidade e permanencia e a participayao ativa da comunidade na
resoluyao dos problemas que afligem e/ou alteram a qualidade de vida.

Uma educayao ambiental crftica e participativa, capaz de possibilitar aos
educandos a percepyao clara dos problemas que limitam a bem-estar

individual e coletivo e a busca de soluyoes concretas, propoe-se
desveladora da realidade e demanda, necessariamente, uma prMica
interdisciplinar na sua fundamentayao te6rica, configurando-se, assim,

2Para maior conhecimento, ver: BRASIL. Ministerio do Meio Ambiente. Educac;:ao
ambiental: as grandes orientac;:5es da ConferE'mcia de Tbilisi. Brasilia: IBAMA,
1997. 72p.

30 Seminario de Belgrado, realizado em 1975 pel a UNESCO em parceria com 0

PNUMA, se consagrou como 0 primeiro espac;:o de intercambio internacional de
opini5es sobre educac;:ao ambiental.



num modelo de educac;ao relacionado indissociavelmente a gestao
ambiental, tal como proposta pelo IBAMA.

Em consonancia com Left (2000), e primordial que os educadores, na

relac;aocom os educandos, trabalhem amparados na busca da
complexidade ambiental que, por sua vez, deve ser aberta a diversas

interpretac;oes do ambiente e a um dialogo de saberes.

No sentido que Left (2000) da ao conceito de complexidade ambiental, a

interdisciplinaridade e um fator preponderante, pois, necessario se faz a

participac;ao de especialistas contribuindo com pontos de vista diferentes e

complementares sobre um problema e uma realidade, forjando uma
racionalidade ambiental, tambem demandante da interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade deve ser aplicada as praticas educativas no

processo de gestao ambiental, conforme 0 entendimento de Left

(2000, p. 36):

[ ... ) nao s6 como um metodo integrador do existente,
senao como uma perspectiva transformadora dos
paradigmas atuais do conhecimento, da abertura a
hibridizac;:ao das ciencias, das tecnologias e dos saberes
populares. Nesse sentido, a racionalidade ambiental
estabelece bases materiais e princfpios conceituais para
a construc;:ao de uma nova economia fundada no
potencial ambiental que produz a sinergia dos
processos ecol6gicos, tecnol6gicos e culturais. A
interdisciplinaridade aparece, assim, como processo

produtor de novos conhecimentos.

A interdisciplinaridade e um importante componente no desenvolvimento de

ac;oesde educac;ao ambiental para as gestoes que buscam a
sustentabilidade. Segundo Leonardi (2002), a questao do desenvolvimento

sustentavel na educac;ao ambiental tem a ver com 0 tema da
interdisciplinaridade, pois, para pensar em restaurac;ao de processos



ecol6gicos e qualidade de vida, e necessario 0 aporte de conhecimentos

das diversas areas.

Uma s6 ciencia nao e capaz de explicar tudo. Mais do que isso. E
fundamental 0 estabelecimento de um dialogo entre os diferentes saberes

em busca da atuavao responsavel e de um novo "olhar" sobre a

complexidade da realidade.

A construvao de programas ou projetos de prMicas educativas no

processo de gestao ambiental, compromissados com 0 exercfcio da

cidadania, deve se fundamentar no princfpio de que todas as formas de
vida tem direito a viver no planeta e nos pressupostos de que 0 meio
ambiente ecologicamente equilibrado e direito e dever de todos; e um bem

de usa comum e essencial a sadia qualidade de vida. Preservar e defender

o meio ambiente para as presentes e futuras gerav6es e dever do poder
publico e da coletividade, tal como figura no capftulo VI, artigo 225, da

Constituivao Federal de 1988. (BRASIL, 2005).

Em Iinhas gerais, sac essas as ideias que fundamentam a concepvao de

educavao ambiental numa perspectiva mais ampla de educavao social e
polftica, enfim, uma educavao mais apropriada para nortear propostas de
gestao ambiental.

Com essa concePvao de Educavao no Processo de Gestao Ambiental, 0
Nucleo de Educavao Ambiental do IBAMA no Piauf, apesar de oficialmente
extinto desde a criavao do Instituto Chico Mendes de Conservavao da
Biodiversidade-ICMBio4, mas, por vontade polftica e determinavao do

superintendente estadual, continua desenvolvendo av6es de educavao

40 ICMBio e 0 mais novo 6rgao ambiental do governo brasileiro, criado pel a
lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. E uma autarquia vinculada ao
Ministerio do Meio Ambiente e integra 0 Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA). A sua principal missao institucional e administrar as Unidades
de Conserval;ao Federais.



ambiental, tendo como norte os princfpios dessa pratica educativa em
permanente constru<;:ao.

4) difusao de informa<;:oes atraves de campanhas educativas, palestras,
reunioes etc.

A capacita<;:ao de recursos humanos e feita atraves de cursos de 40 horas
para professores do ensino fundamental e medio, lideran<;:ascomunitarias,
pescadores, assentados da reforma agraria e condutores de visitantes e
guias de turismo no Estado do Piauf, este ultimo em parceria com a
Federa<;:aoNacional dos Guias.

A produ<;:ao e divulga<;:ao de material informativo/educativo abrange
cartilhas, folders, cartazes, gibis e jogos educativos desenvolvidos pela
propria equipe do NEA/PI.

Quanto aos projetos desenvolvidos, desde 1992, inumeras a<;:oesforam
realizadas, com destaque para projetos no contexto do Delta do Parnaiba,
nas duas areas protegidas existentes - Reserva Extrativista Pesqueira do
Delta do Parnaiba e Area de Prote<;:aoAmbiental Delta do Parnaiba, no
lago de Piracuruca, nos Parques Nacionais de Sete Cidades, Serra da
Capivara e Serra das Confusoes e agora, mais recentemente, com 0

projeto Liberdade e Saude idealizado conjuntamente com 0 Nucleo de
Fauna do IBAMA, com 0 objetivo de capacitar professores em temas como
tratico de animais silvestres, zoonoses, legisla<;:ao ambiental, bem-estar
animal, bioetica, dentre outros. Esse projeto, desenvolvido em parceria
com 0 Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Teresina, 0 Sindicato
das Escolas Particulares, 0 Ministerio Publico Estadual, a Universidade



Federal do Piau! e a Associa~ao Piauiense de Prote~ao e Amor aos
Animais-APIPA, sera replicado nacionalmente no ambito da Campanha
Nacional de Prote~ao a Fauna, implementada pelo IBAMA sede.

A ultima linha de a~ao (difusao de informayoes) tem como mote os
diversos problemas ambientais existentes no Piaur. Anualmente, 0 NEA
desenvolve campanhas de sensibiliza~ao e conscientiza~ao acerca do
tratico de animais silvestres, da pesca predat6ria em per!odos de defeso
da piracema, caranguejo e lagosta, do combate as queimadas e incendios

florestais, do lixo, da cava ilegal da avoante em seu per!odo de

reprodu~ao, bom como campanhas de incentive a arboriza~ao de areas

urbanas e recomposi~ao das matas ciliares dos rios Parnaiba, Poti,
Igarayu, etc.

Alem dessas atividades, outras de carater sistematico e cotidiano sac
desenvolvidas: cria~ao e capacita~ao de conselhos gestores das unidades
de conserva~ao; organiza~ao de eventos e festivais de turismo no Estado
do Piau!; coordena~ao e participa~ao nas conferencias regionais, estadual
e nacional do meio ambiente (infanto-juvenil e jovens e adultos); palestras
educativas em escolas, empresas, sindicatos, associa~oes e universidades;
emprestimo de livros e filmes; organiza~ao e palestras em feiras de
ciencias; coordena~ao das Quintas Ambientais no IBAMA/PI; e editoria de
um boletim informative do NEA-PI.
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Aspectos Jurfdicos da Protec;ao
Ambiental Relevantes para a
Atividade Empresarial

Promotora de Justi9a do Estado do Piau!, M.Sc. em

Desenvolvimento e Meio Ambiente

Desde 0 infcio da colonizac;ao portuguesa, 0 Brasil possui uma legislac;ao
ambiental. Assim, as normas vigentes em Portugal eram automaticamente

transpostas ou adaptadas para 0 Brasil-colonia. Entretanto, visavam a
protec;ao das riquezas brasileiras que supriam a metr6pole. Portanto, 0
bem jurfdico tutelado nao era 0 meio ambiente, pois juridicamente a

questao ambiental sequer existia.

Benjamin (1999) vislumbra tres fases distintas e sucessivas na evoluc;ao

dessa legislac;ao: explorac;ao desregrada ou do "laissez-faire" ambiental,
fragmentaria e holfstica. Na fase da explorac;ao desregrada, marcada pela

omissao legislativa, 0 que interessava era a conquista de novas fronteiras

(agrfcolas, pecuarias, minerais). Na fase fragmentaria, 0 legislador ja
demonstra uma certa preocupac;ao com largas categorias de recursos
naturais, porem nao com 0 meio ambiente em si considerado. Na fase

holfstica, iniciada com a Polftica Nacional do Meio Ambiente, 0 ambiente
passa a ser protegido de maneira integral. A Constituic;ao Federal de 1988

eleva 0 meio ambiente ecologicamente equilibrado a categoria de direito
humano fundamental.



o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito
humane fundamental

A ConstituiGao Federal de 1988 prestigiou a tematica ambiental e a ela
dedicou a Capftulo VI, tambem tratando do assunto em outros dispositivos ao
longo do texto.

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de usa comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Publico e a coletividade a dever de defende-
10 e preserva-Io para as presentes e futuras geraGoes.

Para garantir a efetividade desse direito, a ConstituiGao indicou alguns
instrumentos, destacando-se a estudo de impacto ambiental (EIA) e a
educaGao ambiental:

Art. 225. (... )
§ 10• Para assegurar efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Publico:

(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalaGao de obra au
atividade potencialmente causadora de significativa
degradaGao do meio ambiente, estudo previa de
impacto ambiental, a que se dara publicidade;

(...)
VI - promover educacao ambiental em todos as nfveis
de ensino e a conscientizaGao publica para a
preservaGao do meio ambiente.



o estudo de impacto ambiental deve ser exigido sempre que a obra

ou atividade seja potencialmente causadora de uma significativa

degradac;ao do meio ambiente. Esse estudo e elaborado antes

mesmo do infcio do licenciamento ambiental, uma vez que 0 texto

fala em estudo "previo". A materia esta regulamentada pelas

Resoluc;6es CONAMA nO01/86 e 237/97'

o licenciamento ambiental e 0 procedimento administrative atraves

do qual 0 6rgao ambiental competente concede a licenc;a ambiental

para a obra ou atividade. Segundo a Resoluc;ao CONAMA nO237/97,

em seu artigo 20, para proceder ao licenciamento, os entes

federados (Uniao, Estados ou Municfpios) deverao ter implementados

os Conselhos de Meio Ambiente, com carMer deliberative e

participac;ao social e, ainda, possuir em seus quadros, ou a sua

disposic;ao, profissionais legalmente habilitados. A tftulo de exemplo,

em Teresina, 0 licenciamento pode ser feito pelo IBAMA, em caso

de interesse nacional; SEMAR (Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hfdricos), quando presente 0 interesse

regional; ou pela SEMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente),

na hip6tese de interesse meramente local.

Importa destacar que 0 6rgao licenciador e 0 responsavel pela

indicac;ao do tipo de estudo ambiental adequado para 0

empreendimento. Entretanto, que nem todas as obras ou atividades

lEm 17.07.2008,0 IBAMA editou a Instruc;:ao Normativa nO 184, disciplinando
os procedimentos para 0 licenciamento federal.



exigem 0 Estudo de Impacto Ambiental/EIA e respectivo Relat6rio de
Impacto Ambiental/RIMA2, apenas aqueles que possam causar

"significativa degradac;:ao do meio ambiente" (MIRRA, 2002). De acordo

com a complexidade, poderao ser indicados outros tipos de estudos, tais

como 0 Relat6rio Ambiental Simplificado/RAS e 0 Plano de Controle
Ambiental/PCA. A Resoluc;:aoCONAMA nO01/86 apresenta uma lista de

atividades e empreendimentos que demandam 0 EIA/RIMA. Contudo, essa
Iista e meramente exemplificativa.

o licenciamento atravessa as etapas indicadas na Resoluc;:ao CONAMA nO

237/97:

Art. 10 - 0 procedimento de licenciamento
ambiental obedecera as seguintes etapas:

1- Definic;:ao pelo 6rgao ambiental competente, com

a participac;:ao do empreendedor, dos documentos,

projetos e estudos ambientais necessarios ao infcio

do processo de licenciamento correspondente a
Iicenc;:aa ser requerida;

II - Requerimento da licenc;:a ambiental pelo
empreendedor, acompanhado dos documentos,

projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se

a devida publicidade;

III - Analise pelo 6rgao ambiental competente,
integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos

e estudos ambientais apresentados e a realizac;:ao de

vistorias tecnicas, quando necessarias;

60 Estudo de Impacto Ambiental/EIA e um documento tecnico, enquanto 0

Relat6rio de Impacto Ambiental/RIMA tem a finalidade de informar 0 publico em
geral sobre a atividade ou empreendimento, devendo ser escrito em Iinguagem
acessfvel. 0 conteudo desses estudos pod era ser apresentado em audiemcias
public as, regulamentadas pela Resolu<;:aoCONAMA nO09/87.



IV - Solicitac;:ao de esclarecimentos e

complementac;:6es pela 6rgao ambiental competente,

integrante do SISNAMA, uma unica vez, em

decorrencia da analise dos documentos, projetos e
estudos ambientais apresentados, quando couber,

podendo haver a reiterac;:ao da mesma solicitac;:ao
caso as esclarecimentos e complementac;:6es nao

tenham sido satisfat6rios;

V - Audiencia publica, quando couber, de acordo

com a regulamentac;:ao pertinente;

VI - Solicitac;:ao de esclarecimentos e
complementac;:6es pelo 6rgao ambiental competente,
decorrentes de audiencias publicas, quando couber,

podendo haver reiterac;:ao da solicitac;:ao quando as

esclarecimentos e complementac;:6es nao tenham

sido satisfat6rios;

VII - Emissao de parecer tecnico conclusivo e,

quando couber, parecer jurfdico;

VIII - Deferimento au indeferimento do pedido de

licenc;:a, dando-se a devida publicidade.

o 6rgao licenciador expedira, sucessivamente, tres licenc;:as:a Iicenc;:aprevia-
LP, a licenc;:ade instalac;:ao-L1e a licenc;:ade operac;:ao-LO (Tabela 1). De

acordo com Mirra (2003), isso implica na impossibilidade de supressao de

quaisquer etapas au de infcio de uma nova etapa antes do encerramento da

etapa anterior, com a correspondente licenc;:acabfvel, sob pena de configurar-
se ilegalidade no exercfcio da atividade.



Tabela 1. Fases do empreendimento relacionadas a cad a tipo de licen<;:a
ambiental.

. Empreendimentas
diversos

In/cia do
planejamenta

Atividades au
: servicasI .

In/cia do
planejamerlta

, C<' •• WfW

In/cia das abras
de canstru<;:aa
para °
estabel ecime nta
das instala90es
e da infra-
est rutura.

In/cia das abras
de canstru9aa
necess~lfi as
para °
estabeleei-
mentada
atividade au
servi90.

Funcianamento
do objeta das
abras (predios,
pontes,
barragem,
estradas ete).

Infeio da
operac;:aa da
atividade.

Atraves da Lei nO9.795/99 foi institufda a Polftica Nacional de Educa<;:ao
Ambiental, que considera a educa<;:ao ambiental um componente essencial

e permanente da educa<;:ao nacional, devendo compor todos os nfveis e
modalidades do processo educativo, em carater formal e nao-formal. A

primeira, permeando a educa<;:ao basica, educa<;:ao superior, educa<;:ao
especial, educa<;:ao profissional e educa<;:ao de jovens e adultos. A segunda

modalidade, voltada a sensibiliza<;:ao da coletividade sobre as questoes
ambientais e a sua organiza<;:ao e participa<;:ao na defesa da qualidade do

meio ambiente.



Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nO4.281/2002, que determinou a

execuc;ao da polrtica Nacional de Educac;ao Ambiental pelos 6rgaos e

entidades integrantes do SISNAMA, pelas instituic;6es educacionais

publicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos 6rgaos publicos da Uniao,

Estados, Distrito Federal e Municrpios, envolvendo entidades nao
governamentais, entidades de classe, meios de comunicac;ao e demais
segmentos da sociedade. Portanto, todos os 6rgaos e entidades tem a

obrigac;ao de desenvolver ac;6es educativas na area ambiental.

A responsabilidade em materia ambiental surge com a pratica ou ameac;a
de um dano ao meio ambiente. A finalidade concreta da responsabilidade e

punir ou fazer com que 0 causador repare 0 dana, alem de evitar que

novos danos venham a ocorrer. Contudo, para que a responsabilidade se
transforme em obrigac;ao, 0 bem lesado deve ser juridicamente relevante,
alem de pressupor a existencia de sujeitos ativos e passivos desta

obrigac;ao (LEITE, 2003).

Nesse sentido, a Polltica Nacional do Meio Ambiente (Lei nO6.938/81)
apresentou conceitos de degradac;ao ambiental, poluic;ao e poluidor:

Art. 30 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se
por: (... )

II - degrada~ao da qualidade ambiental, a alterac;ao
adversa das caracterrsticas do meio ambiente;

III - polui~ao, a degradac;ao da qualidade ambiental
resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saude, a seguranc;a e 0 bem-estar
da populac;ao;



b) criem condi<;:oes adversas as atividades sociais e

economicas;

d) afetem as condi<;:oes esteticas ou sanitarias do

meio ambiente;

e) lancem materias ou energia em desacordo com os

pad roes ambientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa ffsica ou jurfdica, de direito

publico ou privado, responsavel, direta ou

indiretamente, por atividade causadora de

degrada<;:ao ambiental;

Esses conceitos sac importantes para que se possa compreender a

responsabilidade ambiental decorrente de condutas e atividades lesivas ao

meio ambiente, conforme previsao da Constitui<;:ao Federal:

Art. 225. (... )

§ 3°. As condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente sujeitarao os infratores, pessoas ffsicas ou

jurfdicas, a san<;:oespenais e administrativas,

independentemente da obriga<;:ao de reparar os

danos causados.

Assim, 0 ordenamento jurfdico brasileiro adota a sistematica da trfplice

responsabilidade: penal, civil e administrativa.



A responsabilidade penal e subjetiva, atribufda apenas aquele que deu

causa ao resultado, con forme disposto no C6digo Penal:

Art. 13. 0 resultado, de que depende a existencia do

crime, somente e imputavel a quem Ihe deu causa.

Considera-se causa a ac;:aoou omissao sem a qual 0

resultado nao teria ocorrido.

E 0 agente podera dar causa ao resultado de forma dolosa, ou seja, quando

quiser 0 resultado ou assumir 0 risco de produzi-Io, ou de forma culposa,

materializada na imprudencia, negligencia ou imperfcia3 (CP, art. 18).

Na seara ambiental, a grande inova98o foi a responsabiliza98o da pessoa

jurfdica, instituto previsto no texto constitucional e regulamentado pela Lei

nO9.605/95, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Anteriormente,

essa responsabilidade estava restrita a pessoa ffsica e isso provocou certa

dificuldade na aceita980 de que uma pessoa jurfdica tambem pudesse ser

sujeito ativo de um crime e, por conseguinte, sofrer uma pena. Arraigados

a vincula980 da pena somente como uma medida privativa da Iiberdade

individual (pris8ol, muitos n80 vislumbravam a aplica980 a um ente fictfcio.

Todavia, a Lei de Crimes Ambientais generalizou a responsabilidade das

pessoas jurfdicas:

7Segundo Capez (20051. a imprudencia e a culpa que surge durante a realizac;:ao
de um fato sem 0 cuidado necessario, implicando sempre um comportamento
positivo. Ja a negligencia e a culpa na forma omissiva, ocorrido quando 0 agente
deixa de tomar 0 cuidado devido antes de comec;:ara agir. Enquanto a impericia e
a falta de aptidao tecnica, te6rica ou prMica no exercicio de profissao ou ativida-
de, portanto, consiste na incapacidade, na falta de conhecimento ou habilidade.



Art. 3° As pessoas jurfdicas serao responsabilizadas

administrativa, civil e penalmente conforme 0 disposto

nesta Lei, nos casos em que a infrayao seja cometida

por decisao de seu representante legal ou contratual, ou

de seu orgao colegiado, no interesse ou beneffcio da

sua entidade.

Paragrafo (inico. A responsabilidade das pessoas

jurfdicas nao exclui a das pessoas ffsicas, autoras, co-

autoras ou partfcipes do mesmo fato.

Por outro lado, a legislayao autorizou a responsabilizayao simultanea das

pessoas jurfdicas e das pessoas ffsicas envolvidas na pratica da infrayao,
alem de expressamente preyer a responsabilizayao de todos aqueles que

concorram para a pratica do crime:

Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para a

prtitica dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas

a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade,

bem como ° diretor, 0 administrador, 0 membro de

conselho e de orgao tecnico, 0 auditor, 0 gerente, 0

preposto ou mandatario de pessoa jurfdica, que,

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de

impedir a sua prtitica, quando podia agir para evita-Ia.

Para as pessoas ffsicas sac previstas penas privativas de liberdade e

restritivas de direitos, as quai sac divididas em: prestayao de serviyos a
comunidade interdiyao temporaria de direitos; suspensao parcial ou total
de atividades; prestayao pecunia ria e recolhimento domiciliar (art. 8°).

As pen as previstas para as pessoas jurfdicas sac as seguintes: multa;

restritivas de direitos e prestayao de serviyos a comunidade (art. 21°).



As penas restritivas de direitos consistem em: suspensao parcial ou total

de atividades interdi~ao temporaria de estabelecimento, obra ou atividade;
e a proibi~ao de contratar com 0 Poder Publico, bem como dele obter

subsfdios, subven~6es ou doa~6es por, no maximo, 10 anos (art. 22). A
suspensao de atividades sera aplicada quando as empresas nao estiverem
obedecendo as disposi~6es legais ou regulamentares relativas a prote~ao
do meio ambiente ja a interdi~ao ocorrera quando 0 estabelecimento, obra
ou atividade estiver funcionando sem a devida autoriza~ao, ou em
desacordo com a concedida, ou com viola~ao de disposi~ao legal ou
regulamentar.

A presta~ao de servi~os a comunidade pela pessoa jurfdica consistira no
custeio de programas e de projetos ambientais; na execu~ao de obras de
recupera~ao de areas degradadas; na manuten~ao de espa~os publicos e
em contribui~6es a entidades ambientais ou culturais publicas (art. 23).

Como exemplos de crimes ambientais previstos na Lei nO9.605/98 podem
ser citados:

Art. 29. Matar, perseguir, cac;:ar,apanhar, utilizar
especimes da fauna silvestre, nativos ou em rota
migrat6ria, sem a devida permissao, licenc;:aou
autorizac;:aoda autoridade competente, ou em
desacordo com a obtida:

Art. 31. Introduzir especime animal no pars, sem
parecer tecnico oficial favoravel e licenc;:aexpedida por
autoridade competente:

Art. 32. Praticar ate de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domesticos ou domesticados,
nativos ou ex6ticos:



Art.33. Provocar, pela emiss80 de efluentes ou
carreamento de materiais, 0 perecimento de especimes
da fauna aquMica existentes em rios, lagos, a9udes,
lagoas, bafas ou aguas jurisdicionais brasileiras:

Pena - deten980, de um a tres anos, ou multa, ou
ambas cumulativamente.

I - quem causa degrada980 em viveiros, a9udes ou
esta90es de aqGicultura de domfnio publico;

II - quem explora campos naturais de invertebrados
aquMicos e algas, sem licen9a, permiss80 ou
autoriza980 da autoridade competente;

III - quem fundeia embarca90es ou lan9a detritos de
qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais,
devidamente demarcados em carta nautica.

Art.39. Cortar arvores em floresta considerada de
preserva980 permanente, sem permiss80 da autoridade
competente:

Pena - deten980, de um a tres anos, ou multa, ou
ambas as penas cumulativamente.

Art.54. Causar polui980 de qualquer natureza em nfveis
tais que resultem ou possam resultar em danos a saude
human a, ou que provoquem a mortandade de animais
ou a destrui980 significativa da flora:

Pena - reclus80, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
( ...)

§ 3°. Incorre nas mesmas penas previstas no paragrafo
anterior quem deixar de adotar, quando assim 0 exigir a
autoridade competente, medidas de precau980 em caso
de risco de dano ambiental grave ou irreversfvel.



Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do territario nacional,
estabelecimentos, obras ou servi<;:ospotencialmente
poluidores, sem licen<;:aou autoriza<;:ao dos argaos
ambientais competentes, ou contrariando as normas

legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenyaO, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Os crimes ambientais estao previstos tanto na Lei nO9.605/98 como em

outros textos legais.

Diferentemente da responsabilidade penal, adota-se a teoria da
responsabilidade objetiva para a responsabilizayao administrativa e civil.

Este entendimento e adotado pelo Superior Tribunal de Justiya-ST J no
julgamento de varios recursos. Assim, nao se avalia a existencia de culpa

do agente, e para responsabilizayao do degradador ao meio ambiente,
basta a demonstrayaO do dano ambiental, de uma atividade degradadora

do meio ambiente e do nexo causal entre 0 dano e 0 fate da atividade

degradadora. Portanto, e irrelevante a discussao em tome da culpa ou nao
do agente (MIRRA, 2003).

Nesse sentido, 0 art. 2°, § 10 do Decreto nO3.179/99, que regulamenta a

Lei nO9.605/95, estabelece expressamente: "independentemente de

existencia de culpa, e 0 infrator obrigado a reparayaO do dano causado ao

meio ambiente, afetado por sua atividade".

As infrayoes administrativas sac apuradas em processo administrative
pr6prio, no qual se assegura 0 direito de ampla defesa e 0 contradit6rio.



As san90es previstas para essas infra90es saD as seguintes: advertencia;
multa simples; multa diaria; apreensao dos animais, produtos e

subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou

velculos de qualquer natureza utilizados na infra9ao; destrui9ao ou

inutiliza9ao do produto; suspensao de venda e fabrica9ao do produto;
embargo de obra ou atividade; demoli9ao de obra; suspensao parcial ou
total de atividades e restritiva de direitos (Lei nO9.605/98, art. 72). Como

san90es restritivas de direito saD indicadas no § 8° desse dispositivo:
suspensao de registro, licen9a ou autoriza9ao; cancelamento de registro,

licen9a ou autoriza9ao; perda ou restri9ao de incentivos e beneflcios
fiscais; perda ou suspensao da participa9ao em linhas de financiamento em

estabelecimentos oficiais de credito e proibi9ao de contratar com a
Administra9ao Publica pelo perlodo de ate tres anos.

Marchesan (2007) enfatiza que, ao contrario das san90es civis e penais,
s6 aplicaveis pelo Poder Judiciario, as penalidades administrativas saD

impostas pelos 6rgaos da administra9ao direta ou indireta, da Uniao,
Estados e dos Municipios.

A responsabilidade civil se relaciona a obriga9ao do poluidor de reparar os

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, visando a recomposi9ao
daquilo que foi destruldo, quando for posslve!.

Desse modo, um dano ambiental podera ensejar a responsabilidade
administrativa, quando caracterizada uma infra9ao administrativa, dentre

as enumeradas na Lei nO9.605/95; a responsabilidade penal, quando a

conduta estiver prevista como crime ou contraven9ao; e a

responsabilidade civil, direcionada a repara9ao do dano (individual ou
coletivo, incluindo 0 dano moral).



Uma interpreta<;ao dos arts. 4°, VII e 14, § 1° da Lei nO6.938/81 (Polftica

Nacional do Meio Ambiente) e do art. 225, § 3° da Constitui<;ao Federal

nos leva a conclusao de que 0 degradador e obrigado a restaurar e/ou

indenizar os prejufzos ambientais. Todavia, a prioridade e a recomposi<;ao
do bem ambiental e, somente quando descartada a possibilidade de

recomposi<;ao, autoriza-se a indenizac;ao ou compensac;ao.

A Constituic;ao Federal de 1988, no art. 127, conceituou 0 Ministerio
Publico como uma instituic;ao permanente, essencial a func;ao jurisdicional
do Estado, incumbida da defesa da ordem jurrdica, do regime democratico

e dos interesses sociais e individuais indisponfveis.

Assim, 0 Ministerio Publico desponta nao como um 4° Poder, como

preconizam alguns, mas como uma instituic;ao encarregada da defesa da
sociedade. Contudo, nao uma defesa no plano individual, que e papel de
advogados, mas no ambito coletivo.

E essa instituic;ao possui 0 mister de defender 0 meio ambiente (CF, art.
129, III), com uma atuac;ao a princfpio voltada a responsabilizac;ao penal e
civil.

Relativamente a responsabilidade penal, 0 Ministerio Publico e 0 titular

exclusivo da ac;ao penal (CF, art. 129, I), quando exerce 0 papel tradicional

de acusador. Ja para a responsabiliza<;ao civil, 0 Ministerio Publico detem
a legitimidade para propor ou acompanhar a ac;ao civil publica. Diga-se,

quando nao e 0 autor da ac;ao, 0 Ministerio Publico obrigatoriamente

devera atuar no processo como fiscal da lei.

Porem, antes de mover a ac;ao civil publica, 0 Ministerio Publico podera
promover uma investigac;ao, instaurando para tanto, um inquerito civil que



promovera diligencias direcionadas a coleta de provas necessarias a
formac;:ao de sua convicc;:ao em torno do fato. 0 desfecho desse inquerito

pod era ser 0 arquivamento, quando nao provado 0 fato ou a

responsabilidade do agente; a propositura de uma ac;:aocivil publica; ou a

celebrac;:ao de um acordo, 0 compromisso de ajustamento de conduta, que

e formatado no termo de ajustamento de conduta - TAC.

o C6digo de Defesa do Consumidor (Lei nO8.087/90) introduziu na Lei de

Ac;:aoCivil Publica (Lei nO7.447/85) 0 instituto do compromisso de

ajustamento de conduta, permitindo, assim, a celebrac;:ao de acordo com 0

degradador ou potencial degradador do meio ambiente para adequac;:ao de
sua conduta as exigemcias legais. Todos os 6rgaos publicos legitimados a
propositura de ac;:aocivil publica estao aptos a celebra-Io. E, em caso de

descumprimento das clausulas, 0 instrumento se constitui um tftulo
executivo extrajudicial que podera ser executado na Justic;:a.

Observe-se que e variavel a designac;:ao desse instituto, de modo que a
maioria dos 6rgaos publicos 0 denomina "termo de compromisso" e 0
Ministerio Publico, tanto estadual como federal, prefere chama-Io de

"termo de ajustamento de conduta" ou, simplesmente, TAC.

Ante 0 acima exposto, podemos afirmar que 0 Brasil conseguiu montar um

arcabouc;:o legislativo em materia ambiental considerado dos mais

avanc;:ados do planeta, entretanto, ainda busca uma efetiva aplicac;:ao dos
diversos institutos oferecidos.
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