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RESUMO

Esta pesquisa aborda os conflitos ambientais ocorridos na bacia hidrográfica do rio Sergipe 

que se transformaram em ações judiciais denunciadas pelo Ministério Público e enquadradas 

na categoria de crimes ambientais da Lei 9.605/1998, entre os anos de 1998 a 2008. O estudo 

partiu de um banco de dados fornecido pelo Tribunal de Justiça onde estão numerados os 

processos judiciais cadastrados no endereço eletrônico do Tribunal como pertencentes à bacia 

hidrográfica do rio Sergipe. A revisão de literatura buscou fundamentar os conflitos, a 

natureza social e os embates entre o homem, a sociedade e o meio ambiente, característica 

marcante da sociedade ocidental. No bojo da revisão bibliográfica, como questão de fundo, é 

tratada a modernidade como momento histórico-político fundante para transformação que 

originou a relação do homem com a natureza diferenciada de épocas anteriores. No aspecto 

metodológico, o estudo analisou 25 processos por números, forma de acompanhamento, 

classe da ação e fundamento legal , cujo marco principal é o artigo 225, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, mas tem na Lei de crimes ambientais (9.605/1998) e no 

Código Florestal (Lei 4.771/1965) os principais sustentáculos, além de delinear as 

características do crime, dos autores, a abrangência da ação, município e competência, 

tramitação, tempo, sentença e impacto ambiental. Verificou-se que os temas centrais trazidos 

ao Poder Judiciário são restritos às localidades envolvidas nos conflitos, tem pouca ou 

nenhuma repercussão diretamente na bacia hidrográfica, são originados, como regra, da 

atividade desenvolvida pelo réu em seu dia de trabalho normal. O estudo relata que o tempo 

de tramitação dos processos judiciais está muito acima dos prazos previstos em lei, que os 

Tribunais não são ágeis, pois estão presos a sua burocracia e que os dados divulgados ainda 

não são precisos e completos sobre os processos.

Palavras chave: bacia hidrográfica, conflitos ambientais, ações judiciais, crimes 

ambientais.  
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ABSTRACT

This research addresses the environmental conflicts occurring in the watershed area of the 

Sergipe river that turned into lawsuits reported by the Department of Justice and included in 

the category of environmental crimes to Law 9605/1998, between the years 1998/2008. The 

study started with a database provided by the Court of Justice which is numbered the Judicial 

proceedings on the homepage address registered in the Court of Justice as falling into the riv-

er watershed Sergipe. The literature review sought to justify the conflict, the nature and social 

struggles man, society, environment hallmark of Western society. In the midst of a literature 

review, as a matter of background, is treated as a modern political-historical moment founda-

tional for this transformation that led to man's relationship with nature different from previous 

seasons. In the methodological aspect, the study examined the numbers and proceedings, a 

following-up, class action and legal basis, characteristics of the crime, profile of those in-

volved in the action, Parquet (author), Judge (a) and Defendant, scope of action , county and 

jurisdiction, procedure, time, decision and environmental impact. It was found that the central 

issues brought to the Judiciary are restricted to localities issues involved in the conflicts, has 

little direct impact on the watershed, originate, as a rule, the activity performed by the defen-

dant in his normal working day. It is also the major issues involving state conglomerates with 

major impacts in the watershed are not subject to actions for environmental crimes.

Keywords: watershed, environmental conflicts, the courtions, environmental crimes.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Esta pesquisa pretende descortinar os meandros dos processos judiciais 

decorrentes de crimes ambientais cuja ação ocorreu nas áreas de influência da bacia 

hidrográfica do rio Sergipe. Quais conflitos são mais recorrentes ao Poder Judiciário e que 

motivos influenciam a prestação jurisdicional no estado de Sergipe. O estudo analisa que 

questões perpassam as decisões judiciais, posto que, no tocante aos direitos do meio ambiente, 

pelo simples fato de ter sido cometido o crime, serão necessários vários anos de reorganização 

antrópica do espaço ambiental agredido, para que se possa reconstruir o habitat natural. 

Pretende-se avaliar, também, se há responsabilização dos agressores do patrimônio natural, de 

que modo esta responsabilização ocorre, quanto tempo o Poder Judiciário gasta para produzi-

la, que artigos da lei 9.605/1998 são mais infringidos, os perfis dos réus e que questões 

centrais são debatidas no âmago dos processos judiciais por crimes ambientais.   

A indignação que subsidiou a pesquisa prende-se ao fato de que os poderes 

constituídos são, eminentemente, reativos aos desmandos provocados pelos indivíduos, situa-

ção que, se aplicada ao meio ambiente, pode contribuir para o aumento das tensões entre os 

indivíduos. A crise decorrente do modelo de desenvolvimento escolhido pela sociedade é 

questão de fundo, pois perpassa e serve de reflexão para todas as ações dos atores sociais. 
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Ressalte-se que, no tocante ao meio ambiente está, objetivamente, inscrito na 

Constituição Federal que cuidar do meio ambiente é responsabilidade do Poder Público e de 

todos.  

Nesta Introdução – Capítulo 1 – é apresentado e delineado o tema, a hipótese, o 

problema e os motivos da escolha da pesquisa, são descritos os objetivos, a abordagem na 

área de estudo e a estrutura metodológica, cuja linha de condução da pesquisa responderá aos 

objetivos traçados. 

O estudo se originou da hipótese desenvolvida pelo pesquisador que o Poder 

Judiciário demora em julgar ações decorrentes de conflitos ambientais. Essa afirmação encon-

tra amparo no elevado número de casos relatados e registrados pela mídia sergipana, além, 

das observações deste cidadão sergipano ao ver os espaços naturais serem degradados no 

entorno da bacia hidrográfica do rio Sergipe sem nenhuma ação clara do poder judicante. 

Esta pesquisa tem um objetivo geral: analisar os processos judiciais relativos aos 

crimes ambientais na bacia hidrográfica do rio Sergipe, protocolizados no Tribunal de Justiça 

do Estado, entre os anos de 1998 a 2008, e três objetivos específicos, quais sejam; a) analisar 

os processos judiciais, obtendo-se subsídios para estudar a tipologia dos conflitos ambientais 

(origens, partes envolvidas, requerimentos, características e conflitos mais freqüentes); b) 

estudar o conteúdo das decisões judiciais, com o objetivo de avaliar a aderência da decisão 

judicial – sentença – com o requerimento inicial da ação; e, c) estudar o tempo de tramitação 

dos processos judiciais, com o objetivo de avaliar as causas que influenciam a prestação 

jurisdicional; 
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O Capítulo 2 – desenvolvimento, modernidade, conflitos ambientais e Poder 

Judiciário: contradições imanentes ao modelo - examina como o modelo de desenvolvimento 

escolhido pela sociedade, os reflexos desse modelo para a coletividade e as suas novas 

propostas de atuação, traduzidas pelas vertentes de desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade, visto que, no entendimento de alguns autores (Leff, 2001; Porto-Gonçalves, 

2006; e Sachs, 2002), não acarretam em si, mudanças estruturais nas relações homem x 

homem e homem x natureza. De fato, provocam discussões relevantes, mas não indicam quais 

paradigmas devem ser construídos como alternativas ao modelo vigente, produzindo um 

embasamento teórico estimulante, mas, por si só, incapaz de engendrar novos rumos à 

sociedade contemporânea.  

O texto alerta que a intensificação da utilização desses recursos decorrente do 

processo de desenvolvimento da civilização aumenta de forma descontrolada a espoliação do 

meio ambiente, ocasionando uma série de danos e conflitos ambientais com todos os atores 

sociais.  

Ver o processo de globalização por essa ótica é importante para entender o 

complexo e contraditório processo histórico em que se inscreve o desafio ambiental e, assim, 

encontrar alternativas a ele (PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Nesse contexto, a relação do desenvolvimento da civilização com a utilização dos 

recursos hídricos tem sido espúria. A precarização das condições de exploração ambiental tem 

promovido intenso desequilíbrio nas bacias hidrográficas, contribuindo para o desmatamento, 

redução da água potável, diminuição da qualidade de vida da população e aumento da 

mortandade dos animais desse ecossistema.  
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No Capítulo 3 - bacia hidrográfica do rio Sergipe: tradições e conformação 

geoeconômica - é delineado todo escopo histórico de ocupação e planejamento urbano que 

originou a (des) organização das comunidades, dos serviços públicos e das atividades empre-

sariais que, de forma organizada, contribuem para a redução das áreas naturais, para a deple-

ção do espaço coletivo e a conseqüente interferência na qualidade do espaço urbano, gerando 

graves conflitos ambientais.   

Ao fixar a área de estudo nesta bacia hidrográfica estadual, buscou-se levantar 

dados no espaço urbano mais populoso do estado e com influência em 26 municípios. 

Destaca-se, também, a variedade de conflitos que ocorrem no espaço geográfico, sob a 

influência de distritos industriais, da expansão urbana e agrícola e da ocorrência de usinas 

processadoras de cana-de-açúcar. 

A seleção da bacia hidrográfica em apreço fundamenta-se ainda na importância 

dessa região no contexto político, econômico, social e cultural do estado. Pois o 

desenvolvimento econômico desta bacia não ocorreu de forma sustentável, comprometendo a 

qualidade de vida da população pela escassez hídrica e degradação ambiental. Esta 

degradação vem se intensificando pelo acelerado processo de urbanização, lançamento de 

esgotos domésticos, sem tratamento apropriado, nos corpos de água, pela ocupação 

desordenada do solo e pela concentração industrial na bacia (ARAÚJO, 2007).  

No Capítulo 4 – Metodologia - são detalhados os procedimentos metodológicos e 

técnicas utilizadas no trabalho, como instrumento de coleta de dados, elaboração de gráficos e 

tabelas, utilizações de software e os elementos teóricos que suportaram e embasaram a 

metodologia aplicada. 
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O modelo metodológico utilizado para estudo do fenômeno insere-se na categoria 

de pesquisa quali-quantitativa, visto que a coleta e tratamento de dados envolvem elementos 

de conteúdo mensuráveis e não mensuráveis. Essa simbiose significa, sobretudo, que há dados 

que não podem ser quantificados, e, por outro lado, na análise quantitativa, significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los, requerendo o uso de 

recursos e técnicas estatísticas.  

O estudo analisa os 25 processos judiciais surgidos, na Justiça estadual, 

decorrentes dos conflitos ambientais na bacia hidrográfica do rio Sergipe, a partir do ano 

1998. Num primeiro momento foi realizada pesquisa documental nos registros eletrônicos no 

site do Tribunal de Justiça, procurando delinear por município as ações e sua numeração. A 

seguir o trabalho de investigação coletou cópias reprográficas dos processos em estudo nas 

comarcas de jurisdição da bacia hidrográfica em estudo e no Arquivo Judiciário do Tribunal 

de Justiça para, em seguida, estudar do seu conteúdo. 

Definida a tipologia dos conflitos, estudou-se o conflito em si, os requerimentos 

dos autores e a defesa dos réus, além, da decisão judicial, ou seja, o estudo do processo em si. 

No bojo da pesquisa o rigor técnico foi delineado pelo estudo bibliográfico, sobretudo no 

fornecimento de elementos para definição dos conceitos e fundamentações primordiais. 

Os dados coletados foram apresentados em tabelas e gráficos, utilizando-se de 

softwares para conformação dos dados, elaboração de gráficos, tabelas e coleta de dados.   

O Capítulo 5 - Poder Judiciário e conflitos ambientais – aborda as questões 

inerentes ao papel do Poder Judiciário no campo dos conflitos ambientais. Ele é o ente estatal 



22 
 

responsável por julgar as divergências surgidas em decorrência da atuação dos atores sociais 

(pessoas, empresários, associações, poder público etc.) sobre os recursos naturais.  

Os dados preliminares indicam que o Poder Judiciário continua sendo apenas 

observador de todo processo de devastação ocorrido no desenvolvimento da sociedade. Os 

dados indicam que os grandes conflitos envolvendo grupos empresariais não são objeto de 

denúncias por crimes ambientais, fato que agrava a situação sócio-ecológica, coloca o Estado 

em situação de questionamento, acirra as tensas relações de produção, cujas tradições de 

impunidade deixam pouco otimistas os cidadãos. 

O Capítulo 6 sintetiza as conclusões e propõe recomendações, descrevendo, a 

partir dos resultados da pesquisa, que alternativas podem ser encaminhadas para que a 

sociedade tenha respostas eficientes e consiga encontrar alternativas capazes de controlar e 

conjugar desenvolvimento com utilização dos recursos naturais. 
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2. DESENVOLVIMENTO E CONFLITOS AMBIENTAIS: ÉTICA E 

CONTRADIÇÕES IMANENTES  

 

2.1 Introdução 

 

No decorrer da história, sobretudo no último século, ao mesmo tempo em que se 

intensificam os debates sobre a questão ambiental e se questionam os modelos tradicionais 

de relação com os recursos naturais, inscrevem-se novas visões da sociedade em relação ao 

uso destes recursos.  

Embora haja variedade de identidades, posições e opiniões, esses novos 

conceitos não são pacíficos. Em todo caso, as várias tendências apontam para uma questão 

relevante: mantidas as condições atuais de apropriação da natureza, o comprometimento do 

ecossistema global tornar-se-á irreversível. 

Nesse contexto surgem propostas para reequilibrar a relação do homem x 

ambiente, com a nova percepção de que as relações tradicionais entre sociedade e natureza 

não devem ser necessariamente excludentes, ao contrário, pode haver compartilhamento, com 

utilização ordenada dos recursos, respeito aos seres e valorização das pessoas. Nesse bojo, o 

Estado, a partir do Poder Judiciário, poderá contribuir para reequilibrar o conjunto de forças 

que disputam o espaço local. 

Fica evidente, portanto, que o movimento ecológico está inserido numa sociedade 

contraditória e, por isso, são diversas as propostas acerca da apropriação dos recursos 

naturais. Saber distinguir dentre esses diferentes usos – o que implica estar atento a quem os 

propõe – é uma das nossas tarefas políticas, pois se todos falam em defesa do meio ambiente 
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põe – é uma das nossas tarefas políticas, pois se todos falam em defesa do meio ambiente por 

que as práticas vigentes são tão contraditórias e, pior, devastadoras? (PORTO-GONÇALVES, 

2006). 

Nesse cenário, a pesquisa tem como escopo analisar os processos judiciais 

oriundos dos crimes ambientais estaduais ocorridos na bacia hidrográfica do rio Sergipe, no 

período de 1998 a 2008. A data inicial tem como marco jurídico a inserção na Constituição da 

República Federativa do Brasil, do artigo 2251, que trata do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e é o divisor jurídico para novas visões e decisões do judiciário 

sobre o tema e a promulgação da Lei 9.605/1998, que trata, especificamente, das condutas 

criminais relativas aos delitos contra o meio ambiente.  

O Poder Judiciário que incumbido de exercer a jurisdição com a finalidade de 

solucionar os litígios e restaurar a harmonia na sociedade, atingido por problemas estruturais e 

históricos não consegue cumprir a sua função a contento. O Judiciário está sobrecarregado de 

                                                 
1
 A jurisdição como direito fundamental previsto na Constituição da República, artigo 5º, inciso LXXVIII,  traz para o cidadão o direito de 
exigir a sua resposta – prestação - do Estado. Tratar-se-á precisamente da eficiência e prontidão da resposta do Estado à demanda – ação – 
feita pelo cidadão. 

O direito à jurisdição apresenta-se em três fases que se encadeiam e se completam, a saber: a) o acesso ao poder estatal prestador da 
jurisdição; b) a eficiência e prontidão da resposta estatal à demanda de jurisdição; e c) a eficácia da decisão jurisdita (ROCHA). O mesmo 
autor completa: "o direito à tutela jurisdicional ou direito de ação é, como indica o nome, um direito de prestação, porque consiste em obter 
do Estado essa especial prestação que é a proteção dos direitos violados ou ameaçados de violação".  

Desse modo, busca-se o Judiciário com o escopo de que esta questão seja resolvida, pois está trazendo danos para alguém e precisa ser 
solucionada. 

Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso LXXVIII: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Constituição da República Federativa do Brasil, artigo. 225, caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações, 
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processos; as custas processuais são elevadas; a morosidade assola a prestação jurisdicional; é 

deficitária a formação jurídico-dogmática e teórica de alguns magistrados; falta de recursos 

materiais e humanos; os seus membros são tomados pelo corporativismo; não é efetivamente 

independente em relação aos outros poderes (Legislativo e Executivo); sofre com o 

nepotismo; corrupção de alguns de seus membros, dos oficiais de cartório e de justiça, o 

acesso limitado à população (PINHEIRO, 2000). 

Ao se deparar com os debates acalorados sobre os danos causados à sociedade 

pelo modelo de desenvolvimento de produção capitalista, os atores sociais, ao mesmo tempo 

em que buscam alternativas para solução dos problemas engendrados pela ação produtiva, 

ainda, não encontraram alternativas consistentes e capazes de alterar o perfil excludente, 

marca prevalente das relações sociais modernas (produção, trabalho e distribuição da riqueza) 

dominantes desde meados do século XIX. 

A complexidade das relações e as tensões estruturais ganham contornos históricos 

com a consolidação dos primeiros debates ambientalistas dos anos 60/70 do século passado e 

a elaboração de marcos fundantes para a tomada de consciência histórica da sociedade, com 

as divulgações dos ideais do Clube de Roma, da Conferência da ONU em Estocolmo em 

1972, da divulgação do Relatório Brundtland em 1987, da realização da ECO Rio 1992 e da 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além, de 

Johannesburgo, África do Sul – 2002 e a Conferência sobre o Clima em Copenhagen em 

2009, COP 15. 

Diante desse novo marco político-teórico, o século XXI se inicia com a tentativa 

de entidades, organizações, universidades, sociedade civil e representações de classe no 

sentido de alertar à sociedade do potencial colapso do planeta Terra, caso persista a atual rela-
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do de alertar à sociedade do potencial colapso do planeta Terra, caso persista a atual relação 

com o meio ambiente. 

A análise da questão sob o aspecto ecológico-econômico encaminha a discussão 

para a seguinte constatação: o rebaixamento dos níveis de disponibilidade dos recursos 

naturais – a depleção – está aumentando como nunca visto ao longo da história da huma-

nidade. 

Estamos começando a empurrar o planeta para fora de seu atual estado estável do 

holoceno, o período quente que se iniciou cerca de 10.000 anos atrás, durante o qual a 

agricultura e as sociedades complexas, incluindo a nossa, se desenvolveram e floresceram. A 

expansão humana poderá minar a capacidade de resistência do estado do Holoceno, que, caso 

contrário continuará por milhares de anos no futuro (ROCKSTRÖM, 2009). 

Nesse contexto, a orientação político-econômica de ocupação da bacia 

hidrográfica do rio Sergipe segue a mesma lógica da apropriação global. Ações de ocupação 

do espaço geoeconômico com marcos estratégicos de nítido viés exploratório. As relações de 

poder desenvolvidas pelas oligarquias rurais, que controlavam as principais atividades 

produtivas existentes no estado, determinavam a forma, o modelo e as políticas públicas de 

colonização e desenvolvimento do estado. 

A matriz econômica do estado foi instalada na bacia hidrográfica do rio Sergipe. 

Na dimensão agrícola, monocultura de cana-de-açúcar, algodão e coco; na dimensão pecuária, 

produção de leite e corte bovina foram, historicamente, os grandes responsáveis pela 

estruturação da economia local. Em seguida, avançaram os setores industriais, a exploração 

dos fósseis de carbono e o extrativismo mineral, onde se destaca o conglomerado Petrobrás. 
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No final dos anos 60 e, principalmente, a partir da década de 70, com a 

implantação no estado de empresas industriais de grande porte, a exemplo da Petrobrás, 

Nitrofértil e Petromisa, assim como da indústria de cimento dos Grupos João Santos e 

Votorantim, entre outras empresas, a economia e a sociedade sergipanas começaram a passar 

por grandes transformações (LOPES, 2007). 

Em termos de ocupação, desenvolvimento e espaços de divergências ambientais a 

bacia hidrográfica do rio Sergipe reproduz a dinâmica mundial, seja por ser palco de diversas 

ocupações, seja por ser objeto estratégico de políticas públicas pouco comprometidas com o 

respeito ao espaço natural. Os diversos empreendimentos agropecuários, agroindustriais e 

industriais importantes para o desenvolvimento estadual, inclusive sob o prisma da geração de 

receitas, são responsáveis por vários processos de agressão ao meio ambiente, especialmente, 

ao rio Sergipe, cuja tradição histórica de depleção é evidente. 

Por volta de mil e setecentos não havia mais vestígio de pau Brasil na imensa 

floresta Atlântica que cobria toda a fímbria costeira sergipana e acompanhava o rio Sergipe 

até quando, depois das serrarias de Itabaiana e Ribeirópolis, os ares e as terras se tornam mais 

secos, e começa o domínio das plantas xerófilas. Por esse tempo, nos verões, descia pelos 

afluentes e chegava até o oceano a fedentina dos caxixi dos engenhos (ALVES, 2006).  

Em contraponto ao predomínio desse modelo de desenvolvimento mundializado, 

surgem propostas para reequilibrar a relação do homem x natureza, com a nova percepção de 

que as relações tradicionais entre sociedade e natureza não são necessariamente excludentes. 

No cenário sergipano, os debates são concentrados nos espaços da academia, cuja 

formação tem contribuído para consolidar a necessidade de propor uma nova dimensão de 
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compartilhamento, utilização ordenada dos recursos, respeito aos seres e limites globais e 

valorização das pessoas. Nesse bojo, a academia adere à sustentabilidade. 

Neste trabalho, busca-se demonstrar que o modelo de desenvolvimento 

implementado na bacia hidrográfica nada tem a ver com a nova vertente sustentável, cuja 

proposta pretende alterar o perfil próprio da lógica capitalista que, na prática de mercado se 

utiliza de inúmeras formas para maximizar o seu resultado. 

 

2.2  Modernidade, Capitalismo, Desenvolvimento e Práxis Insustentável.  

 

A sociedade tem-se tornado mais complexa. Essa constatação é fruto da própria 

dialética que marca a evolução história do homem, cuja transformação é produto da relação 

destes consigo mesmos e com a realidade que é transformada e os transforma. Esse 

processo histórico de evolução é organizado, na sociedade ocidental, em espaços de tempo 

– antiguidade, medievo, modernidade, contemporaneidade – cujo estudo comparativo marca 

épocas, valores, crenças, culturas, mudanças em si mesmas.   

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que agora estão 

“mudando”. O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que compunha 

as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

necessidades objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças 

estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se provisório, variável e problemático 

(HALL, 2004). 
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Esse tempo histórico denominado modernidade costuma ser entendido como um 

mundo empreendido em diversos momentos ao longo da Idade Moderna – século XV - e 

consolidado com a Revolução Industrial, sendo relacionado com a intensificação do modelo 

capitalismo de produção, da estruturação dos estados nacionais, da expansão do consumo, da 

desconstrução e reconstrução cultural e mundialização mercantil. De modo geral, a gênese da 

modernidade tem na crença da razão e do tecnismo elementos fundamentais, pelos quais a 

sociedade irá rumo ao desenvolvimento.  

A velocidade das mudanças construídas pela própria sociedade potencializou a 

organização das estruturas centrais do estado, dos controles sociais, dos modelos de 

produção (capitalismo e industrialismo), e da comunicação – complexificando as relações 

sociais.  

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os 

tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não têm precedentes. Tanto em sua 

extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as transformações envolvidas na 

modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos dos 

períodos precedentes (GIDDENS, 1991). 

Mesmo com essa natureza eminentemente complexa, as sociedades foram, ao 

longo da história e no escopo de sua evolução, utilizando e subjugando os recursos naturais 

aos seus interesses e necessidades. Essa é, em essência, uma das características da civilização 

ocidental. A natureza sempre foi vista como grande repositório inesgotável dos recursos 

necessários à manutenção do padrão de consumo social. 

É, contudo, a Revolução Industrial – marco histórico-político da modernidade - 

com seus caracteres de expansão produtiva, industrialização e mais recentemente, 

globalização, que vem à tona a complexidade dos problemas engendrados pela práxis 
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ção, que vem à tona a complexidade dos problemas engendrados pela práxis capitalista. 

Domínio de mercados, expansão financeira e tecnológica, industrialização, explosão 

demográfica, desestruturações e reestruturações culturais, urbanização acelerada e 

empobrecimento de parcela considerável da sociedade.  

O industrialismo se torna o eixo principal da interação dos seres humanos com a 

natureza em condições de modernidade. Na maior parte das culturas pré-modernas, mesmo 

nas grandes civilizações, os seres humanos se viam em continuidade com a natureza. A 

indústria moderna, modelada pela aliança com a tecnologia, transforma o mundo da natureza 

de maneiras inimagináveis às gerações anteriores (GIDDENS, 1991). 

Nesse sentido, o empreendimento capitalista desempenhou importante papel na 

transformação das paisagens naturais, agora sujeitas ao controle humano dos meios de 

produção. O equilíbrio natural dos tradicionais sistemas, ainda feudalizados, é solapado pela 

dimensão industrialista cuja reprodução é sempre exponencializada. 

A máxima da teoria econômica clássica que “a oferta cria a sua própria 

demanda” atribuída ao economista Jean Baptiste Say (1767-1832) é a representação da 

ideologia que por muito tempo traçou os caminhos da relação entre a busca da máxima 

eficiência e a melhor alocação dos recursos sempre disponíveis.  

A visão mecanicista da razão cartesiana sustentou-se no princípio construtivo de 

uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas organicistas dos processos da 

vida, legitimando uma falsa idéia de progresso da civilização moderna. Desta forma, a 

racionalidade econômica baniu a natureza da esfera da produção, gerando processos de des-

truição ecológica e degradação ambiental (LEFF, 2001). 
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A premissa da capacidade ilimitada de suprimento de recursos adotada pela 

sociedade ocidental capitalista é questionada. O desenvolvimento tende à insustentabilidade. 

Os impactos gerados sobre os ecossistemas servem para construir novos conceitos e 

abordagens de enfrentamento da crise ecológica e torna-se emergente a adoção de um novo 

modelo de atuação sócio-empresarial que garanta a continuidade das gerações futuras. 

O conceito, em essência, assevera que os recursos naturais não são inesgotáveis e 

que a sobrevivência das gerações futuras, depende de como os homens na atualidade se 

relacionam com os espaços naturais. A dimensão econômica ganha elementos ambientais, 

culturais e sociais. 

O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das 

bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente 

uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras 

gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que hoje estão à 

disposição (FIORILLO, 2004). 

A nova idéia surge sem se descolar das características do modelo de 

desenvolvimento predominante. O requisito essencial é o caráter desenvolvimentista, a 

apropriação dos recursos naturais – de forma “controlada” – pelos neocapitalistas 

sustentáveis. Não há rompimento essencial, há sim profusão de idéias e termos, que são 

utilizados com novas roupagens, novas estratégias de adaptação aos novos tempos de inicio 

de conscientização ambiental, embora tardia. 

A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância nos últimos anos, 

procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do meio ambiente. 
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Para compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos fundamentais que 

permitem relacionar pelo menos três âmbitos: a) o dos comportamentos humanos, econômicos 

e sociais, que é objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da 

natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da configuração social 

do território, que é objeto da geografia humana, das ciências regionais e da organização do 

espaço. É evidente que esses três âmbitos interagem e se sobrepõem, afetando-se e 

condicionando-se mutuamente (VEIGA, 2006). 

A complexificação das nomenclaturas também não tem ajudado a clarear os 

debates. Se não bastasse o termo desenvolvimento sustentável não se ter consolidado no 

cenário mundial, surge a crítica e nasce a sustentabilidade como nova alternativa. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge como crítica posicionada acerca 

da necessidade de alargar as discussões e visões para além da seara econômica, contemplando 

a multidisciplinaridade de conteúdos – ambiental, financeiro, cultural, social - e não somente 

a perspectiva de centrar o embate no modelo desenvolvimentista versus natureza. 

Vê-se, portanto, que o processo de globalização traz em si mesmo a globalização 

da exploração da natureza com proveitos e rejeitos distribuídos desigualmente. Vê-se, 

também, que junto com o processo de globalização há, ao mesmo tempo, a dominação da 

natureza e a dominação de alguns homens sobre outros homens, da cultura européia sobre 

outras culturas e povos, e dos homens sobre as mulheres por todo lado (PORTO-

GONÇALVES, 2006). 

Questão central diz respeito à principal característica do sistema capitalista, ou 

seja, o caráter ilimitado do crescimento da dinâmica de acumulação. Os processos produtivos 
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são guiados à máxima eficiência e ao máximo resultado. A modernidade, com suas 

importantes contribuições tecnológicas, tem essa essência no seu conteúdo.  

 

 

2.3  Antropocentrismo, Ética e a Manutenção das Contradições.  

 

É sobejamente importante o debate e a sugestão de alternativas que limitem a 

depleção do bioma. Debater o tema no presente poderá fazer um futuro diferente, visto que, a 

ação espoliativa atual pode comprometer a civilização humana e o planeta Terra. 

Mas, a sugestão de novas alternativas não é questão de fundo. O cerne é avaliar se 

na ideologia do novo modelo proposto – sustentável - há compromisso com a mudança, com o 

social, com o ser humano e com o bioma. 

A civilização comporta-se de maneira superior à natureza e a submete aos seus 

interesses, desconsiderando que se trata de bem coletivo limitado e com demorados processos 

de reorganização antrópica. Prevalece o domínio da irracionalidade antropocêntrica do ser, 

buscam-se respostas na máxima tecnológica (tudo se resolve pela tecnologia), acreditando-se 

que esta visão resolverá os graves problemas sociais. 

Para que tal proposta não represente apenas um enverdecimento do estilo atual, 

cujo conteúdo se esgotaria no nível da retórica, impõe-se examinar as contradições 

ideológicas, sociais e institucionais do próprio discurso da sustentabilidade, bem como 

analisar distintas dimensões de sustentabilidade ecológica, ambiental, social, cultural e outras 

para transformá-la em critérios objetivos de política pública (GUIMARÃES, 2000). 
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O desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade não alteram o paradigma 

antropocêntrico da relação humanidade e meio ambiente. A natureza continua subjugada, sem 

lhe conferir identidade, tolhida a seres de segunda categoria, minimizados em função das 

necessidades dos seres humanos. 

A reorganização da sociedade em torno de suas estruturas – estado, escola, 

política, representação, poder - não ganha os mesmos espaços de debate que as novas 

terminologias e estratégias ambientais. Não há debate profundo sobre ideologia, influência, 

poder, ética, a tônica é discutir sustentabilidade, mas não sua identidade. 

A natureza se converteu num problema ético; tão degradada está por ações 

humanas que nossa relação com ela transformou-se em questão decisiva, que afeta as 

condições de vida sociais e a possibilidade de sobrevivência futura da espécie e clama por 

uma nova ética de responsabilidade, informada por um saber que ilumine as conseqüências 

deliberadas da ação humana (DUPAS, 2008). 

A complexificação das sociedades, de fato, dificulta a ação tendente a propor 

qualquer mudança substancial nessas estruturas. Mas, não se podem dissociar os avanços 

engendrados pelo desenvolvimento (tecnologias, alimentos, genética, biotecnologia, 

remédios, longevidade etc), dos efeitos terríveis e das distorções sociais (desemprego, morte, 

fome, exclusão). 

Nessa perspectiva, pode-se falar em involução ou processos de 

subdesenvolvimento bastante generalizados, simultâneos aos fenômenos de mundialização, 

cujos impactos econômicos e sociais diferenciados – positivos e negativos – exigem profunda 

avaliação. Uma apreciação uniformemente positiva de tais fenômenos remete antes à teologia 
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apreciação uniformemente positiva de tais fenômenos remete antes à teologia do mercado do 

que a uma análise científica (SACHS, 1995).   

No aspecto ético, há a subversão do homem ao consumismo, ao fugaz, ao 

instantâneo. Tudo tem preço e deve ser para consumo imediato. A mídia tem um papel 

crucial, solapando tradições e criando expectativas e interesses nunca imaginados. A estética 

do novo passa a ser a referência. 

Para Brügger (1994), citado por Camargo, nossa sociedade contemporânea 

comporta, além de uma miséria sem precedentes históricos, um estilo de vida no qual o 

desperdício é sinônimo de afluência (CAMARGO, 2003).  

Talvez essa seja a característica mais intrigante do processo de desenvolvimento 

da sociedade moderna: a exclusão social. O novo modelo a ser implementado com as 

características de crescimento econômico – desenvolvimento -, erradicação da pobreza e 

respeito ao meio ambiente não encontra na realidade fática sustentação.  

Teoria e a dinâmica social estão descasadas. Ao contrário do que se alardeia sobre 

desenvolvimento sustentável, seria mais correto utilizar o termo subdesenvolvimento 

sustentável. 

É complexa a reorganização da sociedade na perspectiva do ser. Exige-se 

rediscutir as relações sociais, a democratização do poder e o respeito às diversidades.  Uma 

nova ética, a bioética, a ética da vida, deve ser o conteúdo formador dessa nova sociedade que 

considera fundamental a participação dos atores nas mudanças sociais, com a implementação 

de um novo conjunto de práticas e valores.  
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O desenvolvimento e o meio ambiente estão indissoluvelmente vinculados e 

devem ser tratados mediante a mudança do conteúdo, das modalidades e das utilizações do 

crescimento. Três critérios fundamentais devem ser obedecidos simultaneamente: eqüidade 

social, prudência ecológica e eficiência econômica. Este conceito normativo básico emergiu 

da Conferência de Estocolmo em 1972, designado à época como “abordagem do 

ecodesenvolvimento” e posteriormente renomeado “desenvolvimento sustentável” (SACHS, 

2002). 

Tal qual propõe Sachs (2002), a nova práxis social estará assentada na diversidade 

cultural, nos saberes tradicionais, no respeito equânime entre os seres. Diante dessa visão, a 

sociedade e o Estado devem assumir compromissos enfáticos em defesa da vida, fazendo 

valer seus valores e intenções no combate à pobreza e à fome.  

Para uma visão radical de sustentabilidade das relações ser humano-sociedade-

natureza reconhecer o movimento do todo e das partes, em suas interações de uma realidade 

complexa, requer outra estrutura de pensamento (paradigma) (GUIMARÃES, 2000). 

Essa nova propositura paradigmática impõe novo primado ético-ecológico e da 

prática social com posturas democráticas, de respeito às culturas dos povos, de consciência e 

enfrentamento dos problemas socioambientais, propugnando pelo ativismo político constante.  

Não é um debate de tal ou qual sustentabilidade, é um confronto do homem consigo mesmo, 

buscando questionar-se enquanto gestor dos destinos do planeta. 

Naturalmente, o processo de globalização engloba diferentes fenômenos que se 

prestam a interpretações diferentes, muitas vezes contraditórios entre si. Alguns os definem 

em termos puramente econômicos (crescente homogeneização e globalização da produção e 

do consumo); financeiros (maguinitude e interdependência crescente de movimentos de 

capitais); e comerciais (abertura externa e exposição crescente das economias nacionais) 
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tais); e comerciais (abertura externa e exposição crescente das economias nacionais) 

(GUIMARAES, 1998). 

Propõe-se uma guinada radical do modelo com a desconstrução da prática sócio-

econômica para elaboração de um novo conjunto teórico-prático voltado ao refreamento dos 

processos de exploração e depleção ambientais, e, num segundo momento, uma efetiva 

mudança na relação com o objeto ambiental, ajustando-o a uma nova dimensão ecológica. 

2.4 Conflitos Ambientais e o Poder Judiciário 

Tendo como origem o termo conflictu, a palavra conflito significa colisão, 

rompimento, choque, estar em oposição, divergir. Pode-se dizer, portanto, que conflitos 

ambientais estão relacionados ao uso e controle dos recursos naturais - o meio ambiente – e 

originados na dinâmica de apropriação, utilização e acesso aos bens coletivos. 

As divergências ambientais são entendidas, tradicionalmente, como 

desentendimentos ou disputas pelo uso ou exploração dos recursos naturais. Podem então, ser 

considerados como decorrentes do choque de interesses entre desenvolvimento econômico e 

social e a proteção ambiental (WFED, 1992). O conflito é, portanto, um fenômeno inerente à 

condição humana e pode ser definido como uma colisão de interesses decorrentes da 

complexificação das condições socioeconômicas que integram a sociedade.  

A complexidade desses conflitos implica a necessidade de conhecer informações 

relacionadas aos aspectos legais (entre leis de nível federal, estadual e municipal, como as de 

uso e ocupação do solo e zoneamento), sociais (de uso de recursos; entre diferentes interesses 
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e/ou perspectivas; de classe social) e de competências (entre esferas de governo; inter e intra-

institucionais; entre/por novos arranjos institucionais) (MACHADO, 2005). 

Por serem inatos à condição social, não são em si nem bons nem ruins, 

importando mais a forma como os indivíduos lidam com eles; tanto podem conduzir à 

degradação dos relacionamentos, como as crises podem gerar transformações positivas e 

crescimento.  

Há, indiscutivelmente, uma ideologia da crise. Nela, as contradições e os conflitos 

do mundo moderno aparecem numa perspectiva apocalíptica. É o fim do mundo! Para o 

pensar-agir conservador a crise de valores é o prenúncio do caos e da desordem, já que não se 

apercebe que o que está em crise é a sua ordem de dominação (PORTO-GONÇALVES, 

2006). 

O conceito chinês para a palavra conflito é composto por dois ideogramas 

superpostos: um quer dizer perigo e o outro, oportunidade. O símbolo do perigo sugere 

permanecer um impasse que retire as energias vitais; a oportunidade estabelece opções e abre-

se a novas possibilidades de relações entre os indivíduos e problemas cotidianos.  

Conflito também pode ser entendido como qualquer forma de oposição de forças 

antagônicas. Significa diferenças de valores, “escassez de poder, recursos ou posições, 

divergências de percepções ou idéias, dizendo respeito, então, à tensão e à luta entre as 

partes” (PORTO-GONÇALVES, 2002).  

De maneira geral, os conflitos ambientais podem ser conceituados como tipos de 

conflitos sociais que traduzem lutas entre interesses antagônicos que disputam o controle dos 

recursos naturais e o uso do meio ambiente comum.   
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MILARÉ (2000) sustenta que os conflitos decorrem de um fenômeno elementar, 

segundo o qual os homens, para satisfação de suas novas e múltiplas necessidades, que são 

ilimitadas, disputam os bens da natureza, por definição limitados.   

SIMMEL (2001) conceitua conflito dizendo (...) são meios pelos quais os atores 

sociais dirimem suas divergências, interesses antagônicos ou pontos de vista conflitantes, 

possibilitando que a sociedade alcance uma certa unidade. Os conflitos são fatores de coesão 

social e não de distúrbio. 

Nesse sentido ACSELRAD (2004) assim os define: os conflitos ambientais são, 

portanto, aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e 

significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade 

das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçadas por impactos 

indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício 

das práticas de outros grupos. 

Os conflitos são subjacentes ao desenvolvimento da sociedade e, portanto, 

analisá-los significa ter a compreensão da sua complexidade e a multivariedade de elementos 

que os compõe. Este trabalho incorpora a definição de conflito de PORTO-GONÇALVES 

(2002), posto que, traz no seu conteúdo uma variedade elementos críticos aos objetivos da 

pesquisa: poder, divergência, tensão e luta. 

Por todos esses elementos, os conflitos são multilaterais, originados em uma 

sociedade com graves problemas sociais e, portanto, sensíveis aos problemas sócio-

ambientais, cuja conseqüência é o incremento desses conflitos no Poder Judiciário, através 

das ações, cuja eficácia é predominantemente reparadora e não preventiva. 
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Nesse escopo de atuação a doutrina e jurisprudência utiliza o conceito de meio 

ambiente previsto na Lei 6.938/1981, que é a Lei que institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente, onde consta no artigo 3º.: 

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se: 

I – meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas...   

Os conflitos ambientais são históricos e fazem parte do processo de 

desenvolvimento, mas, mesmo com a constante e desregrada destruição ambiental, foi 

somente a Constituição de 1988, que pela primeira vez no Brasil, inseriu o tema meio 

ambiente em sua Constituição Federal. 

O art. 255 da Lei Fundamental brasileira, dividido em parágrafos e incisos, foi 

inovador ao dar a todos, Poder Público e particulares, a responsabilidade pela preservação do 

meio ambiente. Inclusive adotou o princípio intergeneracional, ou seja, a responsabilidade de 

todos alcança a proteção daqueles que ainda estão por vir, as futuras gerações. E mais, no § 3° 

estabeleceu que o dano ambiental gera a responsabilidade administrativa, civil e penal, todas 

autônomas, impondo, ainda, às pessoas jurídicas, a responsabilidade penal, na linha de 

posicionamento que vem sendo adotado nos países mais adiantados (FREITAS, 2007). 

A justiça assume, no caso do direito ambiental, enorme papel, visto que, além de 

ser um dos alicerces do estado democrático de direito é responsável pela aplicação da 

legislação ambiental ao caso concreto. Portanto, não basta o Estado-Nação reconhecer os 

direitos dos seus cidadãos, é necessário que se estabeleçam instrumentos que permitem a estes 
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dos seus cidadãos, é necessário que se estabeleçam instrumentos que permitem a estes 

reivindicar esses direitos e solucionar os seus litígios de forma justa, acessível e rápida.  

Nesse diapasão, insere-se o conflito ambiental, formado pela característica que o 

difere dos litígios comuns, pois o bem em disputa pertence à coletividade. 

O direito como instrumento de controle social deve impor a ética ao aspecto da 

realidade formado pelo complexo dos interesses humanos (CARNELUTTI, 2004), ou seja, o 

Estado deve promover a “coordenação dos interesses que se manifestam na vida social, de 

modo a organizar a cooperação entre pessoas e compor os conflitos que se verificarem entre 

os seus membros” (GRINOVER et al., 1997), para atender à efetiva função do Direito na 

sociedade.  

Em decorrência desse entendimento, o Direito teria como função essencial mediar 

as complexas relações entre os seres humanos e sua atuação social, inclusive sobre os 

recursos naturais, tanto para organizar as pessoas e estabelecer responsabilidades claramente 

definidas, como para firmar referenciais limite, para serem utilizados quanto for necessário 

solucionar conflitos de uso dos recursos entre os indivíduos e as estruturas sociais. 

Essa nova diretriz firmada pela Nação de elevar o direito ambiental a categoria 

jurídico-máxima (contida no texto constitucional) não consegue impor a depredação 

ambiental limites, posto que, a prática que marca o modelo de desenvolvimento, não consegue 

associar – ao contrário, dissocia – desenvolvimento (ir)racional de desenvolvimento 

sustentável. 
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Essa questão merece reflexão acurada, pois, a Constituição da República, afirma 

não poder haver produtividade (bem econômico) sem função social que o satisfaça, pois a 

produtividade é apenas uma das condicionantes do desenvolvimento econômico2.  

Na realidade é que a organização judiciária, quase em todo o mundo, é deficiente 

em relação às novas demandas que lhe são dirigidas e às novas responsabilidades que 

decorrem, inclusive, de inovações constitucionais. Há inegáveis e graves inadequações na 

organização e nos procedimentos de órgãos judiciários, em parte relacionadas com os 

sistemas processuais, mas em grande parte devidos à secular acomodação da magistratura, 

que se ajustou ao formalismo, valorizou demasiadamente as aparências, aceitou a submissão 

ao Executivo e distanciou-se do povo (DALLARI, 2003).  

Em matéria de legislação infraconstitucional relativa ao meio ambiente, a 

publicação da Lei 9.605/1998 torna crimes diversas condutas histórico-culturais, 

especialmente contra a flora e contra os animais, elevadas a categoria de crime ambiental, na 

forma dos artigos 32, 38, 39 e 54, da referida lei, o que favorece, tanto a atuação do Estado na 

aplicação da justiça, como deixa claro para os cidadãos quais condutas são reprováveis. A 

elevação de sociais à categoria de crimes reflete a preocupação do legislador em garantir um 

melhor mecanismo de defesa da biodiversidade. 

No mesmo sentido, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

previsto no artigo 225 da Constituição da República de 1988, demonstra o compromisso claro 

da Nação com suas gerações futuras, pois, permite que o cidadão volte-se contra o Poder 

                                                 
2   Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: II – função social da propriedade e VI – defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 
e de seus processos de elaboração e prestação. 
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Público ou contra o poluidor para fazer valer o seu direito irrefutável de acesso à justiça ou 

pelo menos ao judiciário com o objetivo de defender a coletividade. 

2.5 Meio Ambiente e o Princípio Constitucional da Reserva Legal 

A Constituição da República confere ao Poder Judiciário a competência de dirimir 

os conflitos que lhes sejam levados, pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV pelo qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de direito”. 

Dá-se ênfase a atuação preventiva, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental, mas não descuida de medidas repressivas, ao exigir a 

recuperação do meio ambiente degradado por atividades regulares, e especialmente ao sujeitar 

as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente a sanções penais e administrativas, sem 

prejuízo de reparar os danos causados (SILVA, 2007).   

No mesmo diapasão, a Constituição da República estabelece a supremacia dos 

interesses difusos ambientais sobre os interesses do Estado. Estes devem submeter-se àqueles 

e não o contrário, numa imposição constitucional de adequação dos interesses de governo aos 

interesses do Gênero Humano. 

Essa prerrogativa consiste no reconhecimento de que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se, consoante já proclamou o Supremo Tribunal 

Federal, de um típico direito de terceira geração que assiste de modo subjetivamente 

indeterminado, a todo gênero humano, circunstância que justifica especial obrigação que 

incube ao Estado e à própria coletividade de defendê-lo e preservá-lo (MORAES, 2002). 
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Não há espaço, portanto, para a omissão do poder público, pois, a resposta aos 

cidadãos é realizada a partir de reserva legal – monopólio estatal de aplicação e distribuição 

da justiça.  

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a 

imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento revestido de 

maior gravidade política-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também 

desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 

ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos 

postulados e princípios da Lei Fundamental. O Poder Público – quando se abstém de cumprir, 

total ou parcialmente, o dever de legislar, imposto em cláusula constitucional, de caráter 

mandatório – infringe, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei 

Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da 

consciência constitucional (PAULO, 2004). 

É importante salientar que, em se tratando do meio ambiente, não pode haver 

perguntas sem respostas, não pode haver provocação, sem decisão, não pode haver agressão, 

sem sanção e reparação. Assim, a não aplicação pelo judiciário pode provocar danos 

irreparáveis ao bem coletivo e danos vexatórios à moral da coletividade. 

Tradicionalmente nos conflitos de interesse mais graves recorremos ao judiciário. 

Entretanto, nos deparamos com toda a burocracia já comentada. Tribunais, juízes, advogados, 

oficiais de justiça, despachantes, procedimentos intermináveis nas várias etapas e instâncias 

do processamento jurídico. Desnecessário comentar os custos e o tempo gasto na solução de 

problemas, além dos aborrecimentos e os estressantes desgastes emocionais de todo o 

processo dos tribunais de justiça (OLIVEIRA, 2004). 
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Ao assumir esse compromisso legal, o Estado deve garantir o acesso à justiça 

como direito básico entre os direitos fundamentais, eis que não basta o Estado reconhecê-los, 

mas fazer valer sua aplicação sobre a sociedade. 

O Estado embora tenha tomado para si o monopólio da distribuição e aplicação da 

justiça não vem se desincumbindo a contento desta obrigação. Não vem conseguindo garantir 

um verdadeiro acesso à justiça, entendido aqui, não somente como o acesso, a “entrada”, o 

direito de petição, como também o acesso a uma decisão definitiva que represente realmente 

uma resolução para os conflitos (MELO, 2001). 

Portanto, o Estado assume a obrigação de garantir o acesso à justiça, sendo este 

direito o mais básico entre os direitos fundamentais, eis que não basta ao Estado reconhecer 

uma gama de direitos substanciais ao indivíduo, tais como o direito do consumidor, do 

trabalhador e o próprio direito ambiental sendo necessária a garantia do cumprimento da 

legislação atinente à espécie. O cerne da hipótese é que o crime ambiental tem a característica 

de ser cometido pelo particular contra o bem público, cujo titular é a sociedade e, portanto, a 

demora na ação judicial acarreta prejuízos significativos. 

O meio ambiente é considerado um bem público de uso comum do povo e, na 

definição de Benjamin (1993, p. 60), um macrobem. O artigo 225, do Constituição afirma que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (grifo nosso).  O artigo 3º, 

inciso I, da Lei n. 6.938\81, define meio ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. Já o artigo 2º., inciso I, da mesma lei, atribui ao meio ambiente a 
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qualidade de patrimônio público, ressaltando a sua dominialidade como pertencendo à 

sociedade e não aos indivíduos ou às pessoas de direito público interno, ou seja, como bem 

público de uso comum (MORAES, 2002).  

Os resultados desta pesquisa derivados de situações reais, também, podem ser 

colocados à disposição dos grupos sociais interessados, funcionando como um processo 

educativo que difunde conhecimentos mais objetivos da realidade vivenciada, contribuindo 

para a busca de meios para administrar os conflitos. Nessa toada, a identificação dos fatores 

que determinam a ocorrência dos fenômenos, aprofunda o conhecimento da realidade e 

explica o porquê dos acontecimentos.  

Portanto, tratando-se de bem público, a sentença judicial e até a possível demora 

na prestação jurisdicional impõe a totalidade da sociedade grande repercussão, visto que, não 

há outra possibilidade de solução dos conflitos. A ação judicante é pública, posto que, 

submetida a normas e regras de conduta severas, ao contrário da ação privada que, mesmo 

submetida a legislação, desenvolve sua lógica de dominação pela apropriação dos recursos, 

desequilibrando estas relações, dificultando os acessos aos sistemas de controle e até podendo 

interferir nas decisões judiciais. 

2.6 O Princípio Constitucional da Celeridade Processual Aplicado ao 

Meio Ambiente 

Profundas transformações na sociedade contemporânea, seja no aspecto 

econômico, social, político ou cultural e em ritmo cada vez mais acelerado, impõe ao Poder 

Judiciário, historicamente de tradição formal, alterações de postura e comportamento de seus 

membros em busca dos não menos novos anseios da sociedade, balizados por novas 
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em busca dos não menos novos anseios da sociedade, balizados por novas tecnologias, 

paradigmas e profusão de direitos. 

Nesse aspecto, a reforma do judiciário brasileiro, ocorrida através da Emenda 

Constitucional nº. 45/2004 provocou diversas mudanças na administração da justiça 

brasileira. Destacam-se Duas ações: a) a criação do Conselho Nacional de Justiça, em 31 de 

dezembro de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, órgão do Poder Judiciário com 

atuação em todo o território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, coordenação 

e controle administrativo, aperfeiçoar o serviço público de prestação da Justiça; b) a inserção 

na Constituição da República Federativa do Brasil, no art. art. 5º, inciso LXXVIII, do 

princípio relativo à razoável duração do processo3. 

A inserção deste princípio na Carta Magna declara a expressa preocupação do 

legislador com a demorada aplicação da justiça e, portanto, com as parcas chances do 

estabelecimento de uma ordem jurídica efetiva. De fato, a histórica morosidade do Poder 

Judiciário contribui para elevação do tempo de solução dos conflitos. 

O dispositivo constitucional, por si só, não representa nenhuma inovação, visto 

que, por lógica qualquer decisão que envolva conflitos tende a ser dirimida com máxima 

rapidez, sob pena de o Estado abrir mão do poder coercitivo para que ao sabor do tempo se 

resolva a contenda, pela completa impossibilidade de restabelecimento da situação fática 

discutida. Meio ambiente atingido, reorganização antrópica demorada. 

Em contraponto, a Constituição determina que todos estão submetidos ao 

princípio do devido processo legal, regra constitucional que, na mesma galhardia legal, impõe 

                                                 
3  A todos, no âmbito judicial ou administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação.  
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o desenvolvimento da segurança jurídica, cuja necessidade de prévia conformação de regras 

positivas para ação dos poderes é essencial. Regras esse que impõe não tão razoável rito 

processual de duração incontrolada. 

Porquanto subprincípio concretizador do princípio do Estado de Direito, constitui 

garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação, realização do direito, e cujos 

postulados são exigíveis perante qualquer ato, de qualquer poder (legislativo, executivo e 

judiciário) (CANHOTILHO, 2003). 

Assume, então, o provimento judicial com tempestividade papel preponderante e 

recorrente nos debates sobre a efetividade do Poder Judiciário na prolação das decisões. Não 

há mais espaço para o Poder Judiciário se afastar da realidade dos conflitos sociais, 

encastelado somente nos ditames constitucionais.  

O número de processos que tramitam no Poder Judiciário inviabiliza a aplicação 

de tempo palatável aos interessados, cujos conflitos dependem da tutela do Estado. De fato, 

por estarem obstruídos, os órgãos do Judiciário, não tem explicação objetiva para a demora 

injustificável na tramitação de alguns e simples provimentos. 

(...) a norma acena para a regra de razoabilidade cuja textura aberta deixa amplas 

margens de apreciação, sempre em função de situações concretas. Ora, a forte carga de 

trabalho dos magistrados será, sempre, um parâmetro a ser levado em conta na apreciação da 

razoabilidade da duração dos processos a seu cargo (SILVA, 2007). 

Questão fundante é a particularidade da razoável duração do processo aplicada ao 

meio ambiente, cuja compreensão enseja análise que deve levar em conta não só o dever do 
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Estado em proteger o recurso coletivo, mas, especialmente, considerar que complexas 

questões e variados atores sociais influenciam os processos judiciais ambientais, que o direito 

em conflito tem titularidade de todos, inclusive das gerações futuras e que, por fim, a 

dimensão tempo assume papel relevante e ímpar nos processos ambientais.  

Esta marcação temporal especial é orientada pela dinâmica específica da 

consolidação dos danos ambientais e da regeneração da natureza, sendo-lhe determinantes a 

irreversibilidade ou a difícil reparação dos danos que lhe são infringidos, assim como os 

princípios da preservação e da precaução, os quais são estruturais do Direito Ambiental 

(TEIXEIRA, 2008). 

Nesse sentido, o Poder Judiciário brasileiro vem fomentando a produtividade de 

suas ações seja através de investimento maciço em tecnologia da informação – processos 

eletrônicos –, seja pelo estabelecimento de metas e índices voltados à ágil prestação de 

serviços e com isso, ao atendimento do primado da celeridade. 

Houve avanços, principalmente, no acesso público e gratuito do cidadão ao 

acompanhamento processual dos seus interesses. É possível acompanhar os passos das ações 

judiciais pelos endereços eletrônicos dos Tribunais, fato, que por mais que pareça do 

cotidiano só foi implantado no apagar das luzes do século findo. 

Por outro lado, a pesquisa indica que em nenhum dos processos ambientais 

analisados o princípio da celeridade processual foi invocado, posto que, tratava-se de bem 

coletivo com características diferenciadas. Os processos ainda são tratados sem destaque ou 

relevância que o tema requer.  
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Em nenhuma das petições originadas do Ministério Público se requer celeridade 

processual ou a aplicação da norma infraconstitucional aqui debatida. 

Em todas as ações houve composição pelo dano causado, o que denota, também, 

que o debate sobre a questão central da lide, passa ao lado da dimensão judicial. Os crimes 

ambientais encontram na desorganização do estado e seus órgãos de fiscalização, terreno fértil 

para a impunidade. A composição do crime resolve a questão penal do crime, no entanto, o 

dano ocorreu. 

O intuito é evitar o dano – lição sempre ressaltada pelo professor Paulo Affonso 

Leme Machado. É muito importante que o magistrado impeça, se for o caso, o início da obra 

ou da atividade diante da ameaça de dano ambiental irreparável ou de difícil reparação; e não, 

simplesmente, que se contente em estabelecer medidas mitigadoras, e muito menos medidas 

compensatórias, cada vez mais utilizadas (MACHADO, 2005). 

Outra questão relevante, é que na pesquisa não há como saber se as ações civis 

públicas manejadas pelo Ministério Público são decorrentes de conflitos ambientais, visto 

que, no catálogo de pesquisa do Tribunal de Justiça estas são todas apropriadas como Ação 

Civil Pública (não há separação por tipo de ação – consumidor, educação, saúde, meio 

ambiente, infância etc) , o que pode ensejar uma alteração no universo da pesquisa. Há 

apenas, a separação dos Crimes Ambientais. 

Em pesquisa realizada no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça Estadual e 

em análise dos processos judiciais não foi encontrada nenhuma decisão que aplicasse o 

princípio da celeridade processual a temas ambientais levados à Corte Estadual.  
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Nesse sentido, o Governo Federal, regulamentando a Lei 9.605/1998, através do 

Decreto Lei 6.514/2008, estabelece o fluxo processual diferenciado, mais célere e mais 

rigoroso para os autores de crimes ambientais. 
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3. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE: TRADIÇÕES E 

CONFORMAÇÃO GEOECONÔMICA. 

 

 

 

3.1 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 

 

A ocupação da bacia hidrográfica do rio Sergipe remonta meados do século XVI. 

O desenvolvimento encontrou na facilidade de navegação, na fertilidade de suas terras, no 

clima e na abundância de recursos hídricos componentes propícios para instalação de diversos 

empreendimentos. 

As terras do rio Sergipe, ocupadas a partir de 1600, contavam com dezoito 

sesmeiros, em poucos anos, continuando por todo o século XVII, quando as fazendas de gado 

representavam a pujança sergipana. Ao longo de vários séculos os proprietários de terra 

mantinham, nas margens do rio Sergipe e dos seus afluentes, os seus currais de gado 

(FEITOSA, 2007).  

Mesmo elevada à categoria de Capitania em 1820 e totalmente independente do 

governo baiano, a matriz econômica sergipana não foi alterada. Continuou predominando as 

culturas tradicionais (cana-de-açúcar, feijão, mandioca, arroz), fortemente vinculada a base 

produtiva brasileira e a submissão aos mercados brasileiros mais desenvolvidos, notadamente 

Bahia e Pernambuco. 
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O Estado de Sergipe limita-se com: Alagoas (NO), Oceano Atlântico (L) e Bahia 

(S e O) e ocupa uma área de 21.910 km². É o menor dos estados brasileiros e sua capital é a 

cidade de Aracaju. Segundo dados do IBGE (2007), a população é de 1.939.426 habitantes, o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é 0,682 e  o índice de GINI em 0,50 (IBGE, 

2003). Tem como principais municípios: Aracaju, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, 

Estância, Tobias Barreto, Itabaiana. Suas cidades mais populosas são Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância e Tobias Barreto. As duas maiores cidades do Estado 

estão na área de influência da bacia hidrográfica do rio Sergipe: Aracaju e Nossa Senhora do 

Socorro. 

O rio Sergipe, principal curso da Bacia nasce numa altitude média de 280 metros na 

localidade Lagoa das Areias (em Cipó de Leite) no município de Pedro Alexandre, estado da 

Bahia onde percorre 51km, atravessa a fronteira com o estado de Sergipe, e em seguida 

constitui limite municipal entre Carira e Nossa Senhora da Glória. Percorre no total 210km de 

extensão, até o oceano atlântico, onde desemboca em forma de estuário, entre os municípios 

de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Dados da SEPLANTEC/SRH (2002) revelam que esse rio 

apresenta uma declividade média de 1,35m/km, no trecho entre a nascente e a cidade de 

Riachuelo, declinando para 0,67m/km entre esta cidade e a sua foz, segmento no qual acha-se 

bastante espraiado, com forte intrusão da cunha salina (ARAÚJO, 2007). 

Sergipe é formado por seis bacias hidrográficas. Três banham, simultaneamente, 

dois estados federados e, portanto, são federais: São Francisco, Real e Vaza Barris. As outras 

três são estaduais: Japaratuba, Piauí e Sergipe (FIGURA 3.1).  
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Figura 3.1 Bacias hidrográficas do estado de Sergipe. 

Fonte: SEMARH, 2004. 

A de maior área é a bacia do São Francisco com 7.276km2, percorrendo terras 

sergipanas na divisa do estado de Alagoas, tendo em suas margens grande produção de 

arroz,milho, feijão, algodão e gado de leite e de corte, além de contribuir com importante 

participação no abastecimento de água no Estado.  

A de menor área com 1.722km2 é a bacia do Japaratuba, que nasce na divisa dos 

municípios de Feira Nova e Gracho Cardoso e deságua no Oceano Atlântico. As principais 

atividades econômicas são a tradicional monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária 

extensiva. 
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A bacia hidrográfica do rio Piauí é a segunda do estado em área com 4.262km2. 

Nasce na serra dos Palmares no município de Riachão do Dantas e banha o centro sul do 

estado - Lagarto, Estância e Riachão do Dantas - cuja tradição agrícola é a produção de fumo, 

laranja e maracujá e importante rebanho caprino e bovino.  

A bacia hidrográfica do rio Vaza Barris, com área de 2.550km2, nasce na Bahia 

percorre Sergipe pelo município de Simão Dias, passando pelos municípios de Lagarto, 

Itaporanga D’ajuda e São Cristóvão, desaguando no Oceano Atlântico no estuário do povoado 

mosqueiro.  

A bacia hidrográfica do Real, também, com 2.558km2 de área, tem nascente na 

serra Tubarão, em Poço Verde, margeando os estados da Bahia e sul do estado de Sergipe, 

desaguando no Oceano Atlântico junto ao estuário do rio Piauí, passando pelos municípios de 

Estância e Indiaroba.  

A Tabela 3.1 sintetiza a relação entre as bacias hidrográficas do estado de Sergipe 

e a importância econômica de cada uma, com descrição da área e das principais atividades 

econômicas. 
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Tabela 3.1: caracterização comparativa das bacias hidrográficas no estado de Sergipe  

Bacia Área (km2) Estado (s) Principais atividades econômicas 

São Francisco 7.276,3 Alagoas/Sergipe  arrozais, piscicultura, têxtil, pecuária de leite 

e corte. 

Piauí 4.262 Sergipe laranja, fumo, mandioca, pecuária de corte e 

distrito industrial. 

Sergipe 3.673 Sergipe cana-de-açúcar, feijão, mandioca, coco, 

pecuária extensiva, extrativismo mineral e 

distrito industrial. 

Real 2.558 Bahia/Sergipe Laranja, indústria alimentícia, feijão e pecuária 

de corte. 

Vaza Barris 2.550 Bahia/Sergipe coco, laranja e pecuária extensiva. 

    

Japaratuba 1.722 Sergipe cana-de-açúcar, petróleo, gás e pecuária de 

corte. 

    

Fonte: ROCHA, 2006 e SERGIPE, 2007. 

 

As microrregiões de Aracaju e do baixo Cotinguiba concentram a parcela mais 

expressiva da estrutura industrial sergipana. Destacam-se produtos alimentícios, extração de 

minerais, produtos químicos, couros, móveis, madeiras e confecções. No setor agropecuário 

há o predomínio da cana-de-açúcar,a cultura do coco, a criação de bovinos e aves (SERGIPE, 

2007).  

Com extensão de 210 quilômetros, o rio Sergipe nasce na Serra da Boa Vista, 

município de Nossa Senhora da Glória, divisa com o Estado da Bahia, atravessando Sergipe 

no sentido oeste/leste tendo o baixo curso entre os municípios de Aracaju e Barra dos 

Coqueiros, desaguando no oceano Atlântico, perfazendo uma área de 3.673km², o que 

corresponde a 16,70% do território sergipano.  
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Os principais reservatórios encontrados na bacia do rio Sergipe são o açude 

Marcela, as barragens Jacarecica I e II. Além desses, podem ser encontradas inúmeras peque-

nas barragens, construídas para minimizar os efeitos das secas prolongadas, especialmente no 

trecho inserido na região semi-árida (ROCHA, 2006). 

Os principais afluentes que compõe a bacia são: pela margem direita, os rios 

Cotinguiba, Sal, Jacoca, Vermelho, Jacarecica e Poxim e pela margem esquerda, 

Ganhamoroba, Parnamirim e Pomonga. 

A bacia é formada por 26 municípios, dos quais oito possuem suas terras 

margeadas completamente pelo rio Sergipe: Laranjeiras, Nossa Senhora Aparecida, Malhador, 

Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Moita Bonita, São Miguel do Aleixo e Nossa Senhora do 

Socorro. Os demais estão parcialmente inseridos, sendo estes: Aracaju, Areia Branca, Barra 

dos Coqueiros, Carira, Divina Pastora, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabaiana, 

Itaporanga D 'Ajuda, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Rosário 

do Catete, Santo Amaro da Brotas, São Cristóvão, Siriri e Ribeirópolis (Tabela 3.2).   

O quadro climático predominante na bacia do rio Sergipe é o semi-árido que 

envolve em torno de 58% da sua área total, enquanto que as regiões agreste e sub-úmida 

representam, respectivamente, 24% e 18%. Desse modo, as elevadas temperaturas contrastam 

com a extrema irregularidade na distribuição especial das chuvas (ROCHA, 2006).  

Na Tabela 3.2, estão relacionados os municípios banhados pela bacia hidrográfica 

do rio Sergipe e a área municipal margeada pelo rio. 
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Tabela 3.2 – Distribuição das áreas dos municípios na bacia hidrográfica do rio Sergipe 

Áreas dos municípios 

Absoluta Margeada pela bacia 

 

Municípios sob influência da bacia 

km² km² % sobre a bacia 

Aracaju 174,05 103,9 57,7 
Areia Branca 123,7 102,4 82,8 
Barra dos Coqueiros 92,0 79,2 86,0 
Carira 708,0 359,0 50,7 
Divina Pastora 91,1 71,7 78,7 
Feira Nova 188,4 152,3 80,8 
Frei Paulo 396,8 79,7 20,0 
Gracho Cardoso 241,4 0,9 0,4 
Itabaiana 336,9 189,5 56,0 
Itaporanga D’ajuda 754,4 40,6 5,4 
Laranjeiras 163,6 163,6 100,0 
Malhador 103,5 103,5 100,0 
Maruim 96,1 79,7 82,9 
Moita Bonita 97,1 97,1 100,0 
Nossa Senhora Aparecida 339,7 339,7 100,0 
Nossa Senhora da Glória 762,9 269,7 35,4 
Nossa Senhora das Dores 469,9 358,6 76,3 
Nossa Senhora do Socorro 154,3 154,3 100,0 
Riachuelo 82,5 82,5 100,0 
Ribeirópolis 261,0 260,0 99,6 
Rosário do Catete 101,5 0,3 0,3 
Santa Rosa de Lima 66,8 66,8 100,0 
Santo Amaro das Brotas 235,2 153,0 65,0 
São Cristóvão 440,6 227,8 51,7 
São Miguel do Aleixo 146,8 146,8 100,0 
Siriri 169,1 24,5 14,5 

TOTAL 6.797,35 3.707,1 - 
Fonte: IBGE, 2006. 

 

É nesta unidade de planejamento que fica localizada a maior concentração de 

empreendimentos industriais do Estado, como os pólos extrativistas minerais nos municípios 

de Laranjeiras e Riachuelo e o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. 

A bacia hidrográfica do rio Sergipe drena aproximadamente 16,7% do Estado, 

correspondendo a 3.673km² dos quais 1.044 km² pertencem a Bacia Costeira. Limita-se ao 

norte com as bacias do São Francisco e Japaratuba e ao sul, com a bacia do Vaza Barris 

(ARAÚJO, 2007). 
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3.2 Economia, Desenvolvimento e Expansão Urbana e Populacional 

Historicamente, esta unidade de planejamento tem sido fundamental para 

estruturar as atividades econômicas do estado, configurando-se num corredor atrativo para a 

implantação de empreendimentos nos setores industrial e agropecuário, cujos processos 

destrutivos tem sido destaque em periódicos locais e estudos realizados.  

A Figura 3.2, apresenta a localização da bacia hidrográfica do rio Sergipe, 

descrevendo as bacias hidrográficas do estado, a delimitação da área de influência da unidade 

de planejamento e a foz do rio entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. 
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Figura 3.2 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Sergipe 

Fonte: Autor, adaptado de SEMARH, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Araújo (2007), os resultados desse estudo mostram que o rio Sergipe 

atualmente tem chamado a atenção pelos fenômenos erosivos e construtivos que vêm 

ocorrendo na sua embocadura e em locais situados barra adentro, envolvendo tanto a Coroa 

do Meio, na sua margem direita, na cidade de Aracaju, quanto a Praia de Atalaia Nova, na sua 
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na sua margem direita, na cidade de Aracaju, quanto a Praia de Atalaia Nova, na sua margem 

esquerda, no município de Barra dos Coqueiros. Esses fenômenos, sejam eles naturais ou 

associados à intervenção humana, incorrem em custos para a sociedade ao tentar solucioná-los 

(ARAÚJO, 2007). 

Em função da prevalência dessas atividades econômicas de alto impacto 

ambiental, aliada à expansão urbana, muitos são os problemas, tendo como os principais 

resultados: lixeiras a céu aberto; deficiência de sistema de esgoto; desmatamento; 

contaminação por fontes diversas; irregularidades no abastecimento de água; má qualidade da 

água; uso intensivo de agrotóxicos; desperdício de água; exploração de areia/argila; 

queimadas e ocupações irregulares.  

O espaço geográfico do rio Sergipe – pela sua importância econômica - passou a 

ser o sensor da ação humana e desenvolvimento do Estado já na fundação da capital Aracaju. 

É pela atuação dos atores sociais sobre o espaço ambiental que se iniciam as acaloradas 

divergências ambientais. E não foi diferente na bacia hidrográfica do rio Sergipe. 

O rio Sergipe nasce na divisa com o Estado da Bahia, na localidade de Lagoa das 

Areias (Serra da Boa Vista), em terras do município de Nossa Senhora da Glória. Sua 

importância decorre do fato de englobar a histórica região econômica da Cotinguiba, grande 

produtora de cana de açúcar, cereais e gado, mas também a capital e um terço da população 

do Estado, porém suas águas, excetuando os rios Pitanga, Poxim, Jacarecica, riacho Mata 

Verde e as águas subterrâneas da bacia sedimentar Sergipe-Alagoas, são transpostas do rio 

São Francisco, devido tanto a sua potabilidade, como também pela sua vazão, inadequadas 

para consumo humano. Ressalte-se, ainda, que devido a degradação ambiental esta unidade de 

planejamento encontra-se sujeita à ocorrência de enchentes sazonais que afetam o elevado 
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jamento encontra-se sujeita à ocorrência de enchentes sazonais que afetam o elevado 

contingente populacional ribeirinho (AGUIAR NETTO et al, 2010). 

O espaço geográfico da bacia conta com 1,11 milhões de habitantes, o que 

corresponde a 57,25% da população estadual (IBGE, 2007). Por ser uma área privilegiada pa-

ra a atividade econômica, o espaço geoeconômico se tornou estratégico para o desenvolvi-

mento do estado, historicamente com a dinâmica da matriz monocultora e, a partir de meados 

da década de 1970, com a transformação dos empreendimentos em espaços de distritos indus-

triais.  

No final dos anos 60 e, principalmente, a partir da década de 70, com a 

implantação no estado de empresas industriais de grande porte, a exemplo da Petrobrás, 

Nitrofértil e Petromisa, assim como da indústria de cimento dos Grupos João Santos e 

Votorantim, entre outras empresas, a economia e a sociedade sergipanas começaram a passar 

por grandes transformações (LOPES, 2007). 

 As divergências ambientais são maximizadas com a descoberta de petróleo no 

entorno da bacia hidrográfica do rio Sergipe em 1963 e pela exploração – extrativismo 

mineral – nos municípios de Laranjeiras e Riachuelo. As contradições são potencializadas. Se 

por um lado o complexo de empresas privadas e o grupo Petrobrás revelam-se importantes 

contribuintes do tesouro estadual, por outro, pela natureza de sua atuação, convertem-se em 

grandes agressores ao meio ambiente. 

 Em termos econômicos, a presença dessas unidades terrestres de exploração e 

processamento de petróleo provoca impactos nas localidades onde são instaladas, por conta da 

geração de alguns postos de trabalho, e também por não absorver a força de trabalho local que 

não possui qualificação profissional especializada, gerando com isso insatisfação da 

população do seu entorno. Porém, apesar de toda a tecnologia empregada nessa atividade, 
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ção do seu entorno. Porém, apesar de toda a tecnologia empregada nessa atividade, pode-se 

afirmar que na esfera ambiental, essas unidades acabam por oferecer alguns impactos 

negativos e grandes riscos de acidentes (FONSECA et al., 2008). 

Ao longo da bacia hidrográfica predomina a ocupação das terras com pastagem, 

correspondendo a 46% da área física da bacia. Esse fato torna a pecuária uma atividade 

econômica de natureza predatória, sendo responsável por grande parte do desmatamento. As 

matas pouco densas ocupam 22,6% da área, enquanto 18,5% estão ocupadas pelas lavouras; 

5,1% por florestas; 2,2% por mangues; 2% por áreas urbanas; 1,6% por vegetação de dunas; 

1,3% por superfícies com água e 0,7% por áreas expostas (SERGIPE, 2002). 

 A bacia hidrográfica do rio Sergipe enfrenta pela dimensão quantitativa, seja 

populacional, seja pelo elevado número de empreendimentos, inúmeros problemas, desde a 

propagação de lixeiras, graves questões envolvendo deficiência de sistema de esgotos, 

desmatamento, contaminação de fontes de água, uso intensivo de agrotóxicos e ocupações 

irregulares de área preservadas. Mas, necessariamente, na bacia o capital encontra fatores 

fundamentais para sua potencialização: matéria prima abundante, facilidade de escoamento da 

produção e incentivos fiscais. 

 A bacia hidrográfica do rio Sergipe, que apresenta grande concentração 

populacional abrigando mais da metade da população do estado, apresenta, também, uma 

crescente irregularidade de abastecimento de água, problemas de degradação dos recursos 

hídricos provocados por lançamentos de efluentes e contaminação por resíduos sólidos e 

desmatamento (ROCHA, 2006). 
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3.3 Conflitos Ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe 

 A unidade de planejamento tem sido objeto de constantes desastres ambientais 

produzidos como resultado da ação dos empreendimentos localizados em seu entorno. 

Vazamento de amônia no rio Sergipe, em Laranjeiras, decorrente da operação da Fábrica de 

Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe – FAFEN, resíduos urbanos, dejetos industriais são 

freqüentemente derramados nas sub-bacias do rio Sergipe.  

Nas visitas de campo na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, seja no Poxim- Açu 

(Moreira e Aguiar Netto, 2006) ou no rio Pitanga (Aguiar Netto et al., 2006) foram levantados 

diversos problemas ambientais, entre os quais a extração de areia e argila, erosão no solo 

(ravinas ou voçorocas), a presença de barramentos nos cursos d’água, más condições das 

estradas vicinais, focos de resíduos sólidos no solo ou na água e ausência de vegetação, seja 

ciliar, nas nascentes e cursos d’água. Na área urbana desta unidade de planejamento, de 

acordo com Aguiar Netto et al. (2007) os problemas se acumulam, interagem e se complicam 

porque ocorrem intrinsecamente relacionados ao homem. A produção de efluentes urbanos e 

industriais, associada à problemática do lixo e crescimento desordenado das aglomerações 

humanas resulta em significativo comprometimento ambiental (AGUIAR NETTO et al, 

2009). 

Os espaços locais são solapados pelas dinâmicas mundiais. A ação da tradição 

econômica posta historicamente impacta de forma inquestionável as relações espaciais 

municipais. Não é sem sentido que a dinâmica de ocupação geoeconômica traz reflexos 

diretos sobre os espaços naturais. O resultado da exploração de recursos com baixo viés de 

políticas ambientais gera um futuro iminente de danos ambientais. 
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Este é um processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar 

numa direção anversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local 

é tanto uma parte da globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através do 

tempo e do espaço. Assim, quem quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte 

do mundo, está ciente de que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser influenciado por 

fatores – tais como dinheiro mundial e mercados de bens – operando a uma distância da 

vizinhança em questão (GIDDENS, 1991).  

O predomínio dos investimentos na matriz econômica da unidade de planejamento 

é de capital nacional, mas, a bacia hidrográfica do rio Sergipe já foi alcançada pelos interesses 

internacionais, seja, pelos investimentos no porto de Sergipe para propiciar a exportação de 

produtos minerais primários, seja, pela inversão direta de recursos em empreendimentos 

locais. 

A estrutura de exportações do estado de Sergipe contempla como principais 

produtos sucos de laranja, cimento, uréia, derivados de cana de açúcar, sendo que, a exceção 

dos derivados da laranja, todos os outros são produzidos na bacia hidrográfica do rio Sergipe 

(SERGIPE, 2007). 

Os impactos sobre os atributos físicos do solo, na maioria das vezes, são 

provenientes de fatores extrínsecos à sua natureza, normalmente por causa do manejo agrícola 

inadequado que culmina com a erosão, intensificada pelo uso além da capacidade de suporte. 

Assim, sinais de impactos erosivos, pela atividade agropecuária ou extração de minerais ou 

manutenção inadequada de estradas, foram constatados ao longo de toda a sub-bacia 

hidrográfica do rio Poxim-Mirim (MACEDO et al., 2008). 
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A estruturação da matriz produtiva não seguiu orientações ambientais e, mesmo 

nos seus efluentes, a dinâmica de ocupação e relação com o modelo de ocupação é idêntico. 

Seguindo a linha da forma de exploração dos recursos naturais, o desmatamento é 

uma prática comum, seja ela para a pecuária ou para a agricultura, associada ao histórico 

processo de ocupação com a cana-de-açúcar e, atualmente, as culturas agrícolas para 

subsistência. Indubitavelmente, o desmatamento e a supressão de vegetação, situação 

ambiental que constantemente ocorre na região, bem como nas suas margens e suas nascentes, 

afetam toda a sub-bacia hidrográfica do rio Poxim-Mirim, caracterizando-se, junto com o 

lixo, como seu maior problema ambiental, especialmente na zona rural. Áreas de 

desmatamento para fins de incremento da área de plantio de cana-de-açúcar, com a utilização 

da vegetação para produção de lenha e estacas para os lotes e fazendas, foram constantemente 

encontradas (MACEDO et al., 2008). 

A ocupação histórica da bacia hidrográfica e seus afluentes é fato marcante para 

reprodução do caos ambiental em que essa unidade de planejamento se encontra nos dias 

atuais. 
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4.  METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho está voltado para estudar os crimes ambientais, decorrentes de conflitos 

sócio-ambientais na área de influência da bacia hidrográfica do rio Sergipe, seja pelo uso 

direto dos recursos naturais pelas populações ribeirinhas, seja pela ação de pessoas ou grupos 

empresariais. Para tanto, a pesquisa está apresentada em forma de dissertação, consistindo 

num modelo metodológico que se baseia em três técnicas clássicas de pesquisa científica, 

quais sejam: pesquisa documental; pesquisa bibliográfica; e, levantamento e observação 

indireta intensiva.  

 

 O método utilizado para estruturar a pesquisa é o método hipotético-dedutivo, descrito 

por POPPER (2008), cuja orientação metodológica busca a solução das hipóteses através de 

tentativas e erros (testabilidade), partindo de uma hipótese predefinida. A hipótese definida 

para esta pesquisa é a que deduz a demora do Poder Judiciário em se tratando de solução de 

conflitos ambientais.  

 

 A hipótese desta pesquisa sustenta que os processos judiciais relativos a crimes 

ambientais são demorados, não tem tratamento célere do Poder Judiciário, o que contribui 

para a continuidade das ações de depleção contra o meio ambiente.  

 

 O positivismo não é unitário, é claro. A linha de Popper, por exemplo, recusa a 

indução e somente aceita a dedução como método válido. Com isto, não se interessa pela 

acumulação de dados e pela observação sistemática. E acaba instituindo a provisoriedade das 

teorias como condição normal científica, bem como a crítica metodológica como 

procedimento básico de depuração científica (DEMO, 1987).  

 

 O método hipotético dedutivo elabora hipóteses que devem ser testadas, submetidas a 

crítica e ao confronto com os dados coletados,  para, então, verificar se persistem como 

válidas.  Nesse caminho, pesquisar é procurar respostas para questões propostas e ainda não 

investigadas. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 
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vestigadas. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos.    

 

 O presente trabalho se sedimentou na pesquisa qualitativa, porquanto se propôs a 

evidenciar uma situação dinâmica e real, que reclama investigação e discussão. O trabalho 

científico, sob o ponto-de-vista da abordagem, situa-se na categoria de pesquisa quali-

quantitativa GIL (1991) e SEVERINO (2000). Qualitativa devido a forma de tratamento dos 

dados, que segundo MINAYO (1997), respondem a questões muito particulares, pois se 

preocupam com a realidade que não pode ser quantificada. E, quantitativas, “[...] significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los. Requer o uso de 

recursos e técnicas estatísticas [...]”.  

  

Como estrutura judicante, a bacia hidrográfica do rio Sergipe conta com 12 comarcas e 

27 varas do Poder Judiciário que tem competência para tratar do tema meio ambiente, além da 

presença de 27 Promotores de Justiça. As comarcas de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, 

ainda contam, com juízes e promotores específicos para atuar na área de meio ambiente. 

 

 O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, através da Diretoria de Planejamento e 

Desenvolvimento forneceu do Sistema de Controle Processual (SCP) a relação dos processos 

por crimes ambientais. A informação relata a existência de 65 processos em andamento e 23 

processos julgados. Portanto, pelo acirramento e complexificação das relações sociais estão 

registradas 88 ações decorrentes de crimes ambientais no endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça, ocorridas no estado de Sergipe, das quais, 28 se encontram no marco espacial da bacia 

hidrográfica do rio Sergipe.   

 

A partir desta informação, a pesquisa analisou os processos judiciais surgidos, na 

justiça estadual, decorrentes dos crimes ambientais na bacia hidrográfica do Rio Sergipe, 

entre os anos de 1998 e 2008.  Foi realizada pesquisa documental nos registros das ações no 

endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, procurando delinear as ações, as partes 

envolvidas, a numeração, o conteúdo e o tempo de tramitação. Em seguida o trabalho de 

investigação foi realizado nas comarcas e varas da bacia hidrográfica e no Arquivo Judiciário 

para coleta de cópias reprográficas dos processos judiciais para estudo do seu conteúdo. 
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 Foram retiradas cópias reprográficas de 25, dos 28 processos judiciais e estudados o 

conteúdo do requerimento do autor da ação (Ministério Público); as peças de defesa 

(contestação); a decisão judicial, a sentença. Foram objeto de investigação os documentos que 

serviram de fundamentação para as sentenças judiciais, tais como: estudos de impacto 

ambiental, laudos de denúncias do Ministério Público e Autos de Infração do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA.   

 

O estudo tomou por base os dados das ações em andamento e julgadas, coletando 

informações no arquivo judiciário do Tribunal de Justiça, analisando os movimentos gerais do 

impacto ambiental ocorrido na bacia hidrográfica do rio Sergipe, as decisões judiciais, 

decorrentes da expansão populacional, urbanização desorganizada e desenvolvimento da 

economia sergipana. O tempo de tramitação do processo foi medido desde a distribuição, até a 

decisão de arquivamento definitivo somente nas ações já sentenciadas.  

 

De acordo com MAGGIE (1992), os processos judiciais se mostram efetivos na 

tradução do crime, à medida que se impõe uma batalha na busca da comprovação, absorção e 

gradação da pena estabelecida, uma vez, comprovado o delito. COSTA (2008) complementa 

afirmando que nos processos judiciais é possível apanhar, com riqueza de detalhes, as práticas 

que dizem respeito ao crime que interessa ao objeto de estudo, além das circunstâncias sob as 

quais o delito foi cometido e a condição social de vítimas e autores.  

 
 

No caso dos processos em andamento – ainda não sentenciados - foram analisados, 

também, com o objetivo de avaliar o papel do Poder Judiciário como ponto de equilíbrio entre 

autor e réus. O estudo analisou os documentos que serviram de base para denúncia do 

Ministério Público, as defesas dos réus e os trâmites processuais desencadeados. 

 

 Na Tabela 4.1, pode-se perceber quais artigos e seus respectivos diplomas legais foram 

utilizados como referencial legal para a classificação e estudo das ações sobre as paisagens da 

bacia hidrográfica do rio Sergipe, além do conteúdo normativo de cada um deles.  
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Tabela 4.1 – Legislação e conteúdo normativo relativo à condutas lesivas ao meio ambiente. 

                                       CARACTERIZAÇÃO  

LEGISLAÇÃO Número Artigo Conteúdo normativo 

Constituição da República 

Federativa do Brasil 

Promulgada em 

05.10.1988 

225 Meio ambiente é ecologicamente equilibrado, bem 

de todos e essencial a qualidade de vida. 

 

Código Florestal Lei 4.471/1965 26 Constitui crime: destruir, cortar, causar danos, fazer 

fogo, transportar, vender, comercializar 

 

Lei de Crimes Ambientais  Lei 9.605/1998 38, 39, 54, 

55, 64 e 65 

Constitui crime: destruir, causar poluição, extrair 

recursos sem autorização, promover construção sem 

autorização, pichar, grafitar, retirar, vender ou 

comercializar. 

Fonte: Autor, adaptando Vade Mecum, Rideel, 2009. 

 

 A base legal para enquadramento da conduta como crime ambiental foi a Lei Federal 

9.605/1998, que trata das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e das sanções penais 

e administrativas derivadas e a Lei 9099/1995, que trata dos Juizados Especiais Criminais. 

 

 A Lei 9.605/1998 classifica cinco espécies de delitos contra o meio ambiente: 1) 

Crimes contra a fauna (arts. 29 - 37); 2) Crimes contra a flora (arts. 38 - 53);  3) Crimes de 

poluição (arts. 54 - 61); 4) Crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural (arts. 

62 - 65); e, 5) Crimes contra a administração ambiental (arts. 66 - 69A). 

 

 Em face de diversidade da natureza das ações existentes sobre a origem dos conflitos 

ambientais (expansão agrícola, detritos industriais, esgotos sanitários, lixos e dejetos urbanos, 

aterros imobiliários) e, pelo fato de não ser possível, sem analisar cada processo judicial, 

saber a origem do conflito de que trata a demanda judicial, foi feito estudo antes da definição 

da amostra que garanta a maior verossimilhança com os dados coletados, dando tratamento 

diferenciado para cada tipo de origem do conflito. 
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 Os dados levantados no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça demonstram a 

distribuição das de 28 (vinte e oito) ações que tenham tramitado ou tramitem no judiciário 

sergipano cujo conflito foi originado na bacia hidrográfica do rio Sergipe4 (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2.  Distribuição dos processos judiciais por município da bacia hidrográfica do rio Sergipe 
decorrentes de conflitos ambientais. 
 

Município Quantidade de processos 
Aracaju 8 
Itabaiana 4 
Areia Branca 3 
Barra dos Coqueiros 3 
Nossa Senhora do Socorro 2 
Siriri 2 
Divina Pastora 1 
Itaporanga D’ajuda 1 
Laranjeiras 1 
Riachuelo 1 
Santo Amaro das Brotas 1 
São Cristóvão 1 
Carira 0 
Feira Nova 0 
Frei Paulo 0 
Gracho Cardoso 0 
Malhador 0 
Maruim 0 
Moita Bonita 0 
Nossa Senhora Aparecida 0 
Nossa Senhora da Glória 0 
Nossa Senhora das Dores 0 
Ribeirópolis 0 
Rosário do Catete 0 
Santa Rosa de Lima 0 
São Miguel do Aleixo 0 
Total de processos 28 

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em 06.07, 18.08, 30.09.2008 e 23.03, 06.08, 11.10 e 20.12.2009. 

 

Desse total de ações, 25 (vinte e cinco) são motivadas por divergências ambientais 

ocorridas na bacia hidrográfica do rio Sergipe, gerando, para efeito de acompanhamento no 

endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, cada qual um número de ação específica. 

 

No tocante ao tempo de tramitação do processo foi considerado como prazo legal o 

conjunto de prazos de denúncia, defesa, decisões e recursos estabelecidos no Código de 

                                                 
4  Os dados foram fornecidos pelo Tribunal de Justiça com o auxílio do gabinete do Desembargador Netônio Bezerra 

Machado e o da Diretoria de Planejamento. 
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Processo Penal, Decreto Lei 3.689/1941, no Código de Processo Civil, Lei 5.869/1973 e na 

Lei 9.099/1995.  

 

Foi utilizada, também, a Lei 5.869/1973, Código de Processo Civil, que trata, nos 

artigos 189 e 190, de prazos processuais, conforme se vê abaixo: 

 

Art. 189. O juiz proferirá: 

I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias; 

II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 190. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas e executar os atos processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados: 

I – da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei; 

II – da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. 

Parágrafo único: Ao receber os autos, certificará o serventuário o dia e a hora em que ficou 

ciente da ordem, referida no n. II. 

 

Art. 297 - O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao 

juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. 

 

Art. 508 - Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, 

no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para 

responder é de 15 (quinze) dias.  

 

 Na Tabela 4.3, pode-se avaliar os prazos legalmente estipulados e obrigatórios para 

utilização pelos serventuários da Justiça no cumprimento das demandas judiciais, nas etapas 

de primeiro grau, antes das decisões de tribunais superiores. 
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Tabela 4.3.  Distribuição dos prazos processuais entre as etapas dos processos decorrentes de conflitos 
ambientais. 
 

Etapa processual Prazo (em dias) 

Distribuição  10 

Contestação 15 

Prazos de cartório e publicação 5 

Despacho 2 

Réplica à contestação 15 

Prazos de cartório e publicação 5 

Despacho 2 

Perícia 30 

Sentença 10 

Publicação 5 

Recurso 15 

Razões de recurso 15 

Remessa ao Tribunal 5 

Total  124 

Fonte: autor, Código de Processo Civil, Saraiva, 2008. 

 

 

 Na análise bibliográfica, o estudo forneceu os elementos que favorecerão a definição 

de contornos mais precisos sobre o conteúdo do trabalho, seus conceitos mais importantes, 

além, da necessária sustentação técnica para a pesquisa.  Esta pesquisa proporciona a 

escolha do modelo metodológico mais adequado para construção e sustentação da pesquisa. 

Definem-se os conceitos, as características, as opiniões até se chegar ao referencial teórico. 

 

O estudo foi realizado no acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe, no 

Arquivo Judiciário do Tribunal de Justiça, no segundo semestre do ano de 2009, além das 

varas do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe onda há ocorrência de processos judiciais.  

 

Na medida em que entrelaça várias áreas de conhecimento - biologia, geografia, 

agronomia, economia, história, direito -, o estudo bibliográfico é uma investigação que 

implica necessariamente a interdisciplinaridade, portanto, é fundamental e, sobretudo, 

recomendável estudar autores provenientes de realidades sócio-temporais distintas.  
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Capítulo 5 
 

CONFLITOS AMBIENTAIS E 
PODER JUDICIÁRIO: CRIMES 
AMBIENTAIS, 
CARACTERÍSTICAS, 
TIPOLOGIA E SENTENÇAS 
JUDICIAIS.  
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5. CONFLITOS AMBIENTAIS E PODER JUDICIÁRIO: CRIMES 
AMBIENTAIS, CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGIA E SENTENÇAS 
JUDICIAIS.  
 

 

5.1 Características dos Crimes Ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio 

Sergipe 

 

As questões centrais dos debates sobre meio ambiente, as práticas das populações 

envolvidas e a ação do Estado personificada em seus agentes são elementos dos diferentes 

contextos em que os crimes ambientais ocorrem e que servem como pano de fundo para os 

conflitos.  Ao se debruçar sobre o estudo dos crimes ambientais, pode-se perceber que estes 

podem assumir diversas dimensões - dimensão legal, histórica, social e cultural nas relações 

entre os agentes e os fatos que geram os delitos. As dimensões, ao mesmo tempo em que 

assumem naturezas distintas, estão imbricadas num todo entrelaçado não susceptível de 

divisões.   
 

Nesse diapasão, o debate sobre crimes ambientais implica discutir temas com 

repercussão mundial e influência local como: crescimento global, escassez de recursos, 

biodiversidade, distribuição de renda e pobreza, cujo cerne se reproduz com intensidade e 

velocidade na modernidade formando a trama necessária para que as questões ambientais 

tenham, também, chegado ao Poder Judiciário, cujo campo é novo para a discussão ambiental. 

 

Como palco novo para mediar os conflitos que lhe convergem, o Judiciário não parece 

estar imbuído da importância de tratar os processos judiciais com o olhar dos interesses e 

impactos coletivos que representam dentro da enorme gama de conflitos que são postos para 

decisão.  
 

As estatísticas são pouco desenvolvidas no Poder Judiciário brasileiro. Com efeito, 

desconhece-se o que se passa além da mera distribuição e arquivamento de processos, número 

de audiências e outros dados óbvios. Faltam elementos que distingam os tipos de ações e que, 

com isto, possam colaborar para o próprio aprimoramento do Poder Judiciário. Assim, em 

matéria de ações de natureza ambiental, dificilmente se acharão dados para saber seu volume, 
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percentual de ações precedentes, valores recolhidos em Juízo a título de multas 

administrativas ambientais, valores recolhidos ao Fundo de Direitos Difusos por força de 

decisão judicial em Ação Civil Pública e outros dados pertinentes (FREITAS, 2007). 

 

Os Processos protocolados e analisados como crimes ambientais no Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), no período entre 1998 e 2008, na bacia hidrográfica do 

rio Sergipe perfazem um total de 25 ações, sendo que 09 já se encontram sentenciadas. 

  

 De acordo com BRASIL (2008) no Estado de Sergipe, entre 2004 e 2008, foram 

protocoladas, em média por ano, 6.494 ações de todas as naturezas jurídicas. Diante da 

informação, pode-se afirmar que a quantidade de ações de crimes ambientais protocolados no 

TJSE é ínfima em relação ao total de ações, perfazendo apenas 1,36% do total de processos 

protocolados. 

 

 Na década de oitenta, promulgada a Lei 7.437/85, que trata da Ação Civil Pública, 

começou o Judiciário a receber as primeiras ações coletivas. Mas os juízes reagiam com 

timidez, porque não estavam preparados para ações do Direito Ambiental. Criou-se um im-

passe entre o Ministério Público, que se organizava e se especializava em Promotorias do 

Meio Ambiente, e os Juízes que, além de não terem competência exclusiva, nem sequer 

haviam estudado a matéria na Faculdade de Direito (MILARÈ, 2004). 

 

Na Tabela 5.1. encontram-se a distribuição dos processos de crimes  ambientais 

protocolados no TJSE para a bacia hidrográfica do rio Sergipe entre 1988 e 2008, que estão 

em andamento e julgados, por município. Assim, verifica-se que dos 26 municípios 

influenciados por essa unidade de planejamento, há registros em apenas 12 municípios, ou 

seja, 46% das comarcas de ocorrência de crimes ambientais. 
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Tabela 5.1 Total de processos analisados  - em andamento e julgados  - na bacia hidrográfica 

do rio Sergipe, no período entre 1988 e 2008, por município. 

 

PROCESSOS MUNICÍPIOS 

Em andamento Julgados Total 
Aracaju 4 2 6 
Itabaiana 2 2 4 
Areia Branca 0 3 3 
Barra dos Coqueiros 2 0 2 
Nossa Senhora do Socorro 1 1 2 
Siriri 2 0 2 
Itaporanga 1 0 1 
Laranjeiras 1 0 1 
Riachuelo 1 0 1 
Santo Amaro das Brotas 1 0 1 
São Cristóvão 1 0 1 
Divina Pastora 0 1 1 

Total 16 9 25 

FONTE: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 2009. 

 

As áreas com forte expansão populacional, notadamente nos municípios de Aracaju, 

Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro– formando o entorno do espaço da zona da 

grande Aracaju – são focos de demandas judiciais em função da natural colonização do 

espaço urbano. Nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itabaiana e Nossa Senhora 

do Socorro ocorrem a maior incidência de processos em andamento, por sinal, grandes focos 

concentradores das agroindústrias, pólos industriais e da elevada concentração populacional. 

Não se pode examinar o impacto ambiental dissociado dos  aspectos culturais, sociais 

e econômicos. Portanto, o componente cultural assume relevância no cometimento do crime 

ambiental, fruto da realidade de cada indivíduo. O estudo aponta que os municípios com 

maior concentração populacional e maior incidência de atividade empresarial, com focos de 

crescente desenvolvimento, têm maior incidência de crimes ambientais. São os casos de 

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Riachuelo e Nossa Senhora do Socorro. 

 

Os problemas ambientais do rio Sergipe vêm se agravando com o crescente aumento 

populacional das cidades localizadas em suas margens e em seus afluentes. Este aumento 

exerce uma pressão sobre o ecossistema, provocando perda de áreas naturais pelo 
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xerce uma pressão sobre o ecossistema, provocando perda de áreas naturais pelo 

desmatamento e aterro dos manguezais, além da extração de madeira, construção de 

habitações, poluição pelo aumento do volume do esgoto sanitário descartado e do lixo urbano 

(ARAÚJO, 2006). 

 

As ações judiciais decorrentes de crimes ambientais na bacia hidrográfica do rio 

Sergipe se originaram em condutas tipificadas na Lei 9.605/1998, como crimes contra a 

fauna, contra a flora, de poluição e contra o ordenamento urbano. Do total de 25 ações por 

crime ambiental estudadas na unidade geoeconômica, 92% dizem respeito diretamente à ação 

por delitos capitulados como crimes ambientais de poluição, contra a flora e contra o 

ordenamento urbano. Não foram registrados crimes contra a administração ambiental (Figura 

5.2).   

 

Figura 5.2. Total de processos em andamento e julgados na bacia hidrográfica do rio Sergipe, no período entre 

1998 a 2008, por tipo penal estabelecido na Lei 9.605/1998. 

FONTE: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 2009. 

 
 

 Os crimes, em sua maioria, são denunciados como condutas tipificadas nos artigos 38, 

38-A, 39, 54, 55, 64 e 65, da Lei 9.605/1998, consequentemente:  a) destruir ou danificar 

floresta considerada de preservação permanente; b) destruir ou danificar vegetação primária 

ou secundária; c) cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem 

permissão; d) causar poluição de qualquer natureza; e) executar pesquisa, lavra ou extração de 

recursos minerais, sem a competente autorização; f) promover construção em solo não 

edificável, ou seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, artístico, 
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ou seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, artístico, ecológico, 

turístico, histórico, cultural, religioso, sem autorização ou em desacordo com a concedida; e, 

g) pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. 

 

 A ação dos causadores de danos ambientais, além, de infringir normas contidas na Lei 

9.605/1998, também, pela característica marcante de atos contra flora, atenta contra normas 

enquadradas na Lei 4.771/1965, Código Florestal, cujos artigos determinam a preservação da 

vegetação, constituindo crime a destruição, danificação, a retirada, o transporte e a 

comercialização de madeira, sem autorização legal. 

 

 As ações objeto da pesquisa têm abrangência local. Não são crimes ambientais com 

reflexos em outras ou diversas comarcas. São ações específicas que denotam pouco ou 

nenhum reflexo no conjunto da bacia hidrográfica do rio Sergipe. Nenhum dos réus nas ações 

por crime ambientais opôs-se à ação de fiscalização do IBAMA ou a ação do Ministério 

Público, visto que, não foram encontrados nos processos analisados nenhuma ação por crime 

contra a administração ambiental. 

 

O Poder Público tem que defender o meio ambiente e preservá-lo para as futuras 

gerações, por dever constitucional (art. 225, caput). No entanto, só por exceção os Tribunais 

adotam políticas públicas de proteção ambiental. Esta afirmativa pode surpreender porque, na 

verdade, dela nem se cogita. Aliás, esta é da mesma forma, a conduta que prevalece nos 

órgãos do Poder Executivo e no Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal, muito 

embora o Ministério do Meio Ambiente tenha editado interessante guia de conduta para a 

administração Pública (FREITAS, 2007). 

 

 Os conflitos ambientais transformados em crimes ambientais por denúncia do 

Ministério Público nos informam que os temas trazidos para solução do conflito pelo 

Judiciário dizem respeito a: a) depredação de bens públicos; b) extração ilegal de madeira; c) 

urbanização em áreas protegidas; d) comércio ilegal de madeiras; e) depredação de bens; e, f) 

destruição de flora. 

 

 Todas as 25 ações analisadas foram provocadas pela ação direta de pessoas físicas 

sobre o bem natural, em que o particular no afã de satisfazer suas necessidades e potencializar 

a sua capacidade empreendedora promove desmandos ambientais, pela ação direta de pessoas 
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em busca de transformar o espaço natural em meio de vida e subsistência sem preocupações 

com os reflexos para o meio ambiente.  São situações específicas – venda de madeira, 

pichação de bens públicos, expansão agrícola, aumento de pastagens, criação de gado –, são 

as principais questões envolvidas nos crimes ambientais. 

 

Dentro dos tipos penais mais freqüentes, o resultado da pesquisa sinaliza, com maior 

detalhamento, as principais modalidades de atuação dos réus ambientais conforme está 

previsto na Lei 9.605/1998 (Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 – Caracterização dos crimes ambientais na bacia hidrográfica do rio Sergipe, entre os anos de 

1998/2008 

        Fonte: TJSE, 2009. 

 

 

 No tocante a depredação de bens, destacam-se os grupos de menores pichadores e sua 

ação sobre bens públicos ou privados, com a reparação do dano civil realizada pelos 

responsáveis, normalmente os pais. No crime contra a flora, na extração ilegal de madeira, 

configura-se a expansão agrícola, notadamente a agricultura familiar. No comércio ilegal de 

madeiras, a pesquisa demonstra importante direcionamento de madeira para padarias e 

construções de móveis e na urbanização de logradouros, são as construções de residências em 

locais de proteção ambiental, no entanto, sem o cunho coletivo, ações individuais. 
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 Outra questão relevante é que em 52% (13 ações), foi constatada a emissão de Auto de 

Infração, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, o que demonstra a tentativa 

do próprio Estado em atuar para reduzir a já propalada ganância ambiental tem sido limitada 

por dificuldades de sua própria estrutura. 

 

 A pesquisa demonstra haver similaridade entre o tipo de crime perpetrado e a 

atividade sócio-econômica do réu. Enquanto os agricultores são responsáveis pelos crimes 

que depredam a flora e os empresários os crime de uso e transporte ilegal de madeira, os 

menores estudantes são os maiores responsáveis pelos crimes de pichação (Figura 5.4).  

 

 

Figura 5.4 – Caracterização dos réus nos crimes ambientais na bacia hidrográfica do rio Sergipe por tipo de 

atividade econômica. 

     Fonte: TJSE, 2009. 

 

Nenhum dos autores dos desmandos ambientais foi pessoa jurídica. Mesmo havendo 

previsão legal no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, todas as ações foram 

materializadas por pessoas físicas. 

 

 Das ações pesquisadas não há nenhuma que tenha extensão além da comarca de 

residência do réu. Todos os crimes têm perfil local resultante da ação individual de pessoas 

sobre o seu espaço de uso e convivência.  As ações estão concentradas nos municípios de 

maior tensão estrutural em função do crescimento desordenado das cidades, da expansão 

urbana e rural e da instalação de empreendimentos. Na Tabela 5.1 é possível ver quais são os 
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rural e da instalação de empreendimentos. Na Tabela 5.1 é possível ver quais são os principais 

municípios onde ocorrem os crimes ambientais. 
 

Não restou provado que as ações dos autores, pela sua pequena magnitude, 

provocaram algum tipo de dano direto aos corpos d’água, afluentes ou o eixo central da bacia, 

o rio Sergipe. Em nenhum dos processos foi sequer citado algum impacto que agredisse 

diretamente as águas componentes dos espaços agredidos. 

 

5.2  Tempo de Tramitação e Conteúdo das Sentenças Judiciais dos Crimes 

Ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe 

 

A demora no trâmite dos processos é, certamente, o mais intrigante dos dissabores 

experimentados por aqueles que recorrem ao Poder Judiciário. A morosidade na prestação 

justiça impõe enormes prejuízos às partes, desde os danos materiais, até os prejuízos 

psicológicos.   

 No aspecto tempo de duração dos processos, a Tabela 5.2, avista-se o tempo de 

tramitação dos 09 (nove) processos por crimes ambientais já sentenciados na bacia 

hidrográfica do rio Sergipe. 

 

   Tabela 5.2 – Processos de conflitos ambientais julgados na bacia hidrográfica do rio Sergipe. 
 

Processos Início Fim Tempo (em dias) 

200353010286 17/09/2003 02/01/2009 1934 

200353010252 26/08/2003 14/11/2008 1907 

200681410126 04/08/2006 11/12/2008 860 

200788600112 04/05/2007 11/03/2009 677 

200711700606 07/11/2007 24/03/2009 503 

200711700444 10/08/2007 04/05/2009 633 

200873100728 19/09/2008 03/02/2009 137 

200873100729 19/09/2008 19/05/2009 242 

200873100755 30/09/2008 17/12/2009 443 

   Fonte: TJSE, 2009. 
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O tempo de duração dos processos judiciais – figura 5.2 - supera o prazo legal 

previsto para as ações – Tabela 4.3 - configurando o elevado tempo de tramitação e 

morosidade processual na condução das ações. 

A conhecida morosidade nas tramitações do Poder Judiciário não pode ser debitada 

unicamente à insuficiência de recursos humanos, físicos e financeiros, ao emperramento 

burocrático. Ela pode estar associada ao formalismo e à perigosa auto-suficiência que, desde 

séculos, domina a administração da Justiça, tornando-a mais cega do que deveria ser. A 

realidade dinâmica da sociedade, que incorpora transformações de toda ordem, não comove 

as pétreas tábuas da lei (MILARÉ, 2004). 

 

 Não há nos relatórios do Conselho Nacional de Justiça ou disponíveis no endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça dados relativos a tempo de duração dos processos judiciais. 

Entretanto, entre os anos de 2007/2008, em trabalho apresentado na mostra de qualidade de 

trabalho do judiciário (TRT23), o Tribunal de Justiça tinha a média de duração de processos – 

já com varas informatizadas – em 313 dias no primeiro grau.  

 

Ao mesmo tempo em que o imediatismo, fruto da modernidade, faz com que os 

cidadãos almejem a tutela instantânea, o comportamento das partes, dos juízes e a acentuada 

litigiosidade existente no Brasil não colaboram para a celeridade processual.  Assim, é preciso  

encontrar  um  equilíbrio,  de modo  que  o  tempo razoável de duração de um processo deve 

ser aquele  tempo mínimo em que seja  possível  respeitar  todas  as  garantias  fundamentais  

do  processo, principalmente o contraditório e a ampla defesa (LUCON, 2007). 
 

No caso dos processos judiciais decorrentes de crimes ambientais, as ações julgadas 

mantêm-se com tempo (em dias) acima dessa média, ensejando uma solução litigiosa dentro 

de prazos pouco razoáveis. Em relação às ações em andamento, estas ultrapassam em muito 

o prazo médio constante no Gráfico 5.5, dos processos já sentenciados.  
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Figura 5.5 – Tempo de tramitação – em dias - dos processos sentenciados por crime ambiental na bacia 

hidrográfica do rio Sergipe. 

        Fonte: TJSE, 2009. 

 

As estatísticas são pouco desenvolvidas no Poder Judiciário brasileiro. Com efeito, 

desconhece-se o que se passa além da mera distribuição e arquivamento de processos, número 

de audiências e outros dados óbvios. Faltam elementos que distingam os tipos de ações e que, 

com isto, possam colaborar para o próprio aprimoramento do Poder Judiciário. Assim, em 

matéria de ações de natureza ambiental, dificilmente se acharão dados para saber seu volume, 

percentual de ações precedentes, valores recolhidos em Juízo a título de multas 

administrativas ambientais, valores recolhidos ao Fundo de Direitos Difusos por força de 

decisão judicial em Ação Civil Pública e outros dados pertinentes (MILARÈ, 2004). 

 

 Das ações ainda em tramitação, da simples análise do relatório de acompanhamento 

processual, não há motivo plausível para demora na solução do litígio. Entre as principais 

causas da demora no julgamento da ação estão a dificuldade do Judiciário em encontrar o réu, 

as demoras nas intimações dos atos processuais e a espera pelo cumprimento da pena 

cominada em sede de execução da sentença. 

 

 Destaque-se que em relação aos fatos que resultaram na denúncia do Ministério 

Público, os elementos componentes da ação, o autor e réu, a pesquisa não aponta para 

diferenças que pudessem resultar na demora para solução dos conflitos, perceptível a partir do 

ano de 2005, quando há um aumento do prazo de resposta do Poder Judiciário. Deve-se notar 
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2005, quando há um aumento do prazo de resposta do Poder Judiciário. Deve-se notar que há 

um aumento no número de ações protocoladas. Enquanto entre os anos de 1998/2004, foram 

protocoladas 09 ações, entre os anos de 2005/2008, foram protocoladas 19 ações. 

 

A prestação jurisdicional intempestiva de nada ou pouco adianta para a parte que tem 

razão, constituindo verdadeira denegação de justiça; como efeito secundário e reflexo, a 

demora do processo desprestigia o Poder Judiciário e desvaloriza todos os envolvidos na 

realização do direito (juízes, promotores de justiça, procuradores e advogados). O processo 

com duração excessiva, além de ser fonte de angústia, tem efeitos sociais graves, já que as 

pessoas se vêem desestimuladas a cumprir a lei, quando sabem que outras a descumprem 

reiteradamente e obtêm manifestas vantagens, das mais diversas naturezas (LUCON, 2007). 

 

 No tocante à composição do dano criminal, cuja previsão legal foi proporcionada pela 

vigência da lei 9099/95 e da Lei 9605/98, que dispôs sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tornando os 

termos do § 3º do artigo 225 da Constituição Federal, efetivamente passíveis de aplicação vez 

que as sanções impostas anteriormente à vigência da Lei 9605/98, fundadas em portarias do 

IBAMA, eram rejeitadas pelo judiciário à vista do já referido princípio da legalidade. 

 

A Lei de Crimes Ambientais consolidou as previsões legais, regulamentou a 

responsabilização penal da pessoa jurídica e conceituou como crimes condutas anteriormente 

tidas como contravenções. 

A maioria das infrações da Lei de crimes ambientais enquadra-se como de menor 

potencial ofensivo. Nesse sentido, tornou-se possível à aplicação da Lei 9605/98 pela via dos 

Juizados Especiais, passando os crimes ambientais a tramitar segundo os termos da 

sistemática processual neles adotadas, cujo rito processual é mais célere. 

 

 Em todas as ações objeto desta pesquisa houve propositura do Ministério Público para 

aplicação da composição dos crimes, através da transação penal, com base na Lei 9.099/1995. 
 

Atualmente, os casos de micro-criminalidade (p. ex., a morte de uma capivara), onde a 

pena máxima é de 2 anos de prisão, resolvem-se através da transação, nos Juizados Especiais. 

Os casos em que a pena mínima é de 1 ano de reclusão podem ser objeto de suspensão do 

processo. Nas duas hipóteses, o infrator deve aceitar medidas de recuperação do dano 

ambiental ou, se isto revelar-se impossível, praticar medidas compensatórias. Os processos 
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tal ou, se isto revelar-se impossível, praticar medidas compensatórias. Os processos criminais 

ficam reservados apenas para casos mais graves e, em hipóteses extremas, inclusive tem se 

mantido os acusados presos (FREITAS, 2007). 

 As sentenças, como regra, acatam a propositura do Ministério Público no sentido de 

homologar a transação penal e aplicar as penas, objeto do acordo entre Autor e Réu. Em todos 

os casos estudados a transação foi aceita, com a conversão do dano em prestação de serviços a 

comunidade ou fornecimento de alimentos a instituições de caridade. Em apenas uma ação foi 

apresentado projeto para recuperação da área degradada ao IBAMA. 

 Há decisões muito interessantes determinando que sejam acompanhadas por peritos o 

repeixamento, o reflorestamento com espécies nativas, na execução das sentenças. Por isso é 

importante o levantamento, o inventário prévio, para que, antes da degradação, haja registro 

da biota da região (MACHADO, 2005). 

 As sentenças mais comuns condenam os réus ao pagamento de cestas básicas à 

comunidade, ao pagamento em dinheiro à instituições de caridade, à prestação de serviços 

pelos réus ou a desocupação da área degradada. Em um dos processos o réu na ação foi 

julgado inocente. (Figura 5.6).  

 

 

Figura 5.6. - Total de processos em andamento e julgados na bacia hidrográfica do rio Sergipe, no 

período entre 1998 a 2008, por tipo de sanção aplicada na sentença. 

  Fonte: TJSE, 2009. 
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As sentenças não têm, nos casos estudados, cumprido o papel de determinar a 

reestruturação do espaço natural agredido. Há que se ter cuidado com as medidas 

compensatórias, sob pena de se estar contribuindo para banalização da impunidade. 

Por fim, é relevante atentarmos para a distinção entre restauração, recuperação, 

compensação e indenização pecuniária. É nessa ordem que devemos decidir acerca dos 

diferentes pedidos. Nem o Ministério Público nem outros legitimados devem formulá-los de 

forma alternativa. Somente se não for atendido um é que será acolhido o outro pedido, 

formulado na ordem sucessiva anunciada; os pedidos podem ser deduzidos de forma 

cumulativa, dependendo do caso; mas jamais alternativamente (MACHADO, 2005). 

Em nenhum dos processos estudados houve sentença no sentido de promover a 

restauração do local agredido. Conforme se percebe da interpretação da Figura 5.6, 100% das 

ações julgadas foram objeto de transação penal, com sanção de indenização pecuniária ou 

pena compensatória. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

6.1 Conclusões 

 

 

Constata-se que o passivo ambiental é fruto da relação sócio-cultural do agente com o 

meio ambiente que o cerca. Derrubar a mata para fazer plantios, seja para agricultura ou para 

pecuária, e até mesmo para a exploração irracional de madeiras, não é visto pelo agressor – 

aqui tipificado como réu de crime ambiental – como uma ação, de regra, ilegal. Os estudos 

mostram que os recursos naturais ainda não são vistos como bens coletivos. 

 

A mudança do paradigma sobre o impacto para a coletividade que apropriação dos 

recursos naturais pelas pessoas tem ainda é tema para futuras gerações. A ausência de 

conscientização dos agressores ambientais é questão relevante no espaço dos crimes 

ambientais estudados. A partir desse evento pode-se depreender que as pessoas não obtêm, de 

certa forma, informações seguras sobre direitos e deveres como cidadãos, da função da 

ausência dos órgãos públicos no trato e nas relações com os recursos naturais.  

 

Nesses contextos as relações histórico-culturais com o meio ambiente produzirão 

comportamento dos agressores, em função da necessidade de sobrevivência, que vão 

extrapolar para o mundo jurídico, onde o crime ambiental se torna uma conseqüência de uma 

realidade de vida.  
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As relações decorrentes de conflitos ambientais trazem novas concepções na 

abordagem da questão ambiental e sua relação com o Poder Judiciário, espaço apto a 

contribuir para a proteção da sociobiodiversidade. Promove a conjugação dos fatores 

ambientais e de caráter técnico no contexto social, econômico, cultural e político é fator 

preponderante para o trato jurídico dos conflitos jurídico-ambientais, como fonte de 

construção de uma nova relação socioambiental 

  

 A pesquisa, mesmo observando os vultosos investimentos em informatização que o 

Poder Judiciário tem realizado, conclui que a burocracia ainda é um componente limitador da 

ação estatal. Perde-se muito tempo nas formalidades intra-processo. Notificações, intimações, 

prazos, análises demoradas acabam não contribuindo para a tão propalada celeridade 

processual. O tempo contribui para a impunidade, que por sua vez, é elemento importante 

para a ação de criminosos ambientais. 

 

 O tempo de tramitação dos processos decorrentes de crimes ambientais é elevado, está 

acima de qualquer parâmetro utilizado na pesquisa e não contribui para solução a contento 

dos conflitos. É de se observar que somente 36% das ações intentadas no Judiciário foram 

sentenciadas. Ainda pendem um número grande de ações à espera de julgamento, cujo 

elemento originador ocorreu há muito tempo.  

 

Os dados coletados informam que os prazos processuais estão muito acima dos legais 

e bastante distanciados da realidade. O tempo é elemento crucial para que os danos continuem 

a ocorrer. Ainda se perde muito tempo na burocracia judicial.  
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Deduze-se, portanto, que a razoável duração do processo, como está dito no art. 

5º, LXXVIII, da Carta Constitucional, ainda não tem aplicabilidade destacada nos processos 

decorrentes de conflitos ambientais protocolados no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.  

A tipologia dos crimes ambientais ressalta a elevada participação dos crimes contra 

flora no conjunto de danos ao espaço coletivo. Dos tipos mais freqüentes, 71% das ações 

dizem respeito à depleção contra a flora. São crimes de destruição, de extração ilegal, e de 

comércio ilegal de madeiras. 

Neste caminho, resgatando a hipótese e a comparando com os dados da pesquisa, 

é possível afirmar que o Judiciário é lento da prolação de sentenças decorrentes de crimes 

ambientais. Há, de fato, descasamento temporal entre o dano e a decisão judicial. Nesse 

sentido, é letra morta a mudança até agora pretendida de dar celeridade aos processos, 

devendo o Poder Judiciário promover medidas destinadas a realizar esse objetivo alçado à 

categoria de relevância constitucional. 

 De fato, é relevante o comportamento distante e reativo do Poder Judiciário nos crimes 

de natureza ambiental. Apesar dos componentes legais que determinam a ação provocada do 

Poder Judiciário, a interpretação ampliada do artigo 225 e da legislação que impregna as 

demandas ambientais com ritos diferenciados podem ser instrumentos de solução mais rápida 

dos conflitos. Nas ações não há pedido de urgência ou tramitação diferenciada dos processos 

em face do dano coletivo. 

 

 É possível caracterizar os réus dos crimes ambientais na área de estudo: são jovens e 

trabalhadores de classes sociais básicas na pirâmide econômica brasileira; travam com o meio 

que os cerca relação de trabalho; são empregados ou pequenos empresários ou estudantes; não 
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são detentores de recursos, capital ou bens imóveis caracterizados como latifundiários e não 

se defrontam com a realidade dos processos judiciais como agressores ambientais. 

 

 Questão relevante diz respeito á responsabilização dos réus. As sentenças judiciais se 

resumem ao pagamento de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade ou pagamento 

de multas pecuniárias. Em função da natureza menor da pena aplicada aos réus, nenhum deles 

foi constrangido à prisão ou limitação de movimentação por terem cometido delitos 

ambientais. 

 A ação de dano ambiental descrita nos processos criminais não importa significância 

de danos na bacia hidrográfica do rio Sergipe. São pequenos danos localizados, decorrentes 

da própria cultura do ser na sua relação com o ambiente. 

 

 Os grandes temas não foram objeto de discussão nas lides ambientais. Lixões, 

edificações populares irregulares, comprometimentos ou grandes desastres ambientais, 

atuação de grandes grupos de extrativismo, ação de empreendedores agroindustriais, as 

questões envolvendo a ação de infra-estrutura do estado e as ações decorrentes das grandes 

expansões populacionais decorrentes da precarização das condições de vida da população não 

chegam ao poder judiciário através dessas ações.  

 

Nada disso está sendo discutido em sede de crimes ambientais, através dos processos 

judiciais na bacia hidrográfica do rio Sergipe. Em nenhuma das estudadas esses temas foram 

recorrentes, passaram ao largo. Ou não estão vindo para análise pelo poder judiciário, o que é 

péssimo para o cenário ambiental, ou estão sendo tratados através de outros instrumentos 

judiciais, como por exemplo, as ações civis públicas ou não judiciais como os termos de 

ajustamento de conduta - TAC.  
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No decorrer da pesquisa, ao se analisar os processos criminais, percebeu-se que o 

Ministério Público está tratado as questões ambientais, com preferência, através das Ações 

Civis, visto poder ser utilizado o Termo de Ajustamento de Conduta como instrumento de 

solução mais rápida dos conflitos. 

 

6.2 Sugestões 

 

A partir deste estudo, percebe-se que justiça ambiental, decorrente dos conflitos 

jurídico-ambientais, requer a consideração de variáveis como a exclusão social e ambiental, as 

diferenças na distribuição de poder nos processos decisórios, condição de fragilidade das 

populações envolvidas nos processos, dificuldades de acessar os recursos ambientais, as 

culturas tradicionais e as realidades locais . É neste sentido que o paradigma do 

socioambientalismo pode contribuir para proteção mais efetiva da sociobiodiversidade que 

ultrapassam a mera análise de questões técnicas de caráter científico e estritamente jurídico.  

As disputas socioambientais defendem diferentes lógicas para a gestão dos bens 

coletivos de uso comum. O grau de acesso à informação, de organização dos atores, de 

capacidade de exercer a pressão política, das relações de poder têm fator decisivo no processo 

de juridicização e conclusão do conflito.  A dimensão interdisciplinar dos fatores 

socioeconômicos, culturais, políticos, étnicos é fundamental para a adequada compreensão do 

processo de construção social e jurídica do conflito e para o seu adequado tratamento, apto a 

oferecer respostas às demandas trazidas pela coletividade. 

 

 Nesse cenário, algumas questões merecem reflexão. 
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Em relação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA deve-se intensificar o 

processo de fiscalização, com atividades educativas e proativas, com o objetivo de reduzir o 

número de crimes, inclusive com atuação em espaços e localidades onde haja um número 

elevado de situações sociais potenciais de risco. 

 

No tocante ao Ministério Público, como fiscal da lei, deverá peticionar com prioridade 

nos processos de cunho ambiental face à relevância social dos temas debatidos, além, de 

incluir nos requerimentos os pedidos de celeridade processual à luz dos princípios 

constitucionais já informados. É necessário, também, à luz dos conteúdos das ações, na 

medida em que se propõe transações penais, vinculá-las à ações de reorganização antrópicas 

nos espaços danificados.  

 

 No caso do Tribunal de Justiça melhorar a sistemática de acompanhamento processual, 

inserir nos sistemas todos os documentos – digitalizar - e detalhar os passos garantindo assim 

maior confiabilidade dos dados publicizados. Deve-se registrar que em pesquisa no endereço 

eletrônico do Judiciário foram encontradas outras ações por crimes ambientais, além daquelas 

informadas pelo próprio Tribunal. 

 

Além de assumir compromissos individuais, os atores sociais devem construir uma 

agenda coletiva. Não há como se distanciar da importância que a educação ambiental tem 

neste cenário; inegável é o papel do Estado como indutor da melhoria das realidades sociais. 

Fundamental é a construção de um compromisso comum com o futuro.  
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ANEXO A 

 

 

 

 
FIGURA A – Mapa da bacia hidrográfica do rio Sergipe – imagem de satélite do estuário 

. 
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ANEXO B 

 

 

FIGURA B – Mapa bacia hidrográfica do rio Sergipe com identificação dos municípios 
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ANEXO C 

 

 

 
      FIGURA B.3 – Mapa das bacias hidrográficas do estado de Sergipe 
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APÊNDICE A 

 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

1. N. do processo:   

 

 

2. Tipologia 

 

 

3. Partes:   

 

 

 

 

4. Classe da ação: 

 

5. Competência  

 

6. Tramitação  

 

7. Prazos processuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor (es) 

Réu (s)  

(      )   Civil Pública              (      ) Crime ambiental 

Município_____________________ Comarca _________  
_______________ 

Início____/____/_____ Fim____/____/_____   Tempo: ______ 

 
7.1 Distribuição:    ____/_____/_____ 
 
7.2 Despacho do juiz   _____/_____/_____  Tempo_____ 
 
7.3 Contestação _____/_____/_____ Tempo_____ 
 
7.4 Audiências _____/_____/_____ Tempo_____ 
 
7.5 Perícia  _____/_____/_____ Tempo_____ 
 
7.6 Sentença _____/_____/_____ Tempo_____ 

(     )  expansão urbana     (     )  expansão agroindustrial 
 
(     )  depósitos de lixo    (     )  resíduos líquidos 
 
(     )  Outro  _________________ 
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8 Sentença 

 

8.1 – Fundamentação legal 

 

 

 

8.2 – Relatório 

 

 

 

8.3 – Dispositivo 

 

 

 

8.4 – Sanção 

 

 

 

 

 

9. Outras questões relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


