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RESUMO 

 

O presente relatório técnico-cientifico apresenta o desenvolvimento e resultados obtidos no Projeto de 

Pesquisa “Direito e Desenvolvimento Sustentável: a proteção e gestão da biodiversidade”, financiado 

pelo Instituto MackPesquisa – Edital 2013 Categoria Projetos de Pesquisa (SPP) e realizado pela 

equipe integrante do Grupo de Pesquisa CNPq “Direito e Desenvolvimento Sustentável” do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM). O objetivo desse projeto de pesquisa foi estudar a proteção e a gestão da 

biodiversidade à luz dos pilares do desenvolvimento sustentável, considerando-se para tanto a 

estratégia sustentável de proteção e gestão da biodiversidade marinha no Brasil. Em realidade, em 

razão da magnitude da temática e considerando-se a avaliação inicial dos pareceristas desse projeto de 

pesquisa, realizou-se um corte epistemológico tendo como foco notadamente a proteção e gestão da 

biodiversidade marinha. Analisou-se assim a relação entre os textos internacionais em matéria de 

proteção e gestão da biodiversidade e as principais políticas públicas de conservação da biodiversidade 

marinha. Realizou-se um estudo sobre a efetividade dos princípios da participação e da precaução na 

implementação das áreas marinhas protegidas, enquanto estratégia para conservação da biodiversidade. 

Igualmente as estruturas de gestão das áreas marinhas protegidas foram objeto de análise bem como as 

principais decisões dos tribunais superiores brasileiros em matéria de áreas marinhas protegidas. Esse 

projeto possibilitou igualmente consolidar a reflexão crítica realizada pelo grupo de pesquisa Direito e 

Desenvolvimento Sustentável e, ampliar a colaboração com outras instituições de ensino superior 

(IES), notadamente com o Projeto de Pesquisa CAPES Edital Ciências do Mar II – “A estratégia 

brasileira para a gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos marinhos” que tem a coordenação 

geral assegurada pela Universidade de Brasília e como IES associadas a Universidade Federal do Ceará 

e a Universidade Presbiteriana Mackenzie (2014-2017). A presente pesquisa teve um viés teórico para 

aprofundar o conhecimento em relação ao marco teórico de desenvolvimento sustentável e, gestão e 

proteção da biodiversidade marinha, bem como um viés metodológico, para buscar identificar 

notadamente parâmetros objetivos para auferir a efetividade dos princípios jurídicos na governança dos 

recursos naturais marinhos.  
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I. Introdução  

São inúmeros os dados e as pesquisas, por um lado, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável1 

e, por outro lado, paulatinamente vem sendo realizados estudos sobre biodiversidade marinha2; 

entretanto, as reflexões jurídicas sobre direito, desenvolvimento sustentável e biodiversidade marinha 

ainda são escassos. Esse projeto de pesquisa realizou assim uma releitura das estratégias jurídicas de 

gestão e proteção da biodiversidade marinha e sua efetividade. Assim, em particular foi objeto de 

análise a implementação das áreas marinhas protegidas e sua contribuição para construção de caminhos 

para um desenvolvimento do país que possa ser qualificado como sustentado, sustentável e includente.  

Em um primeiro momento, foram analisados os textos internacionais e as principais políticas públicas 

que estabelecem as áreas marinhas protegidas como estratégia de conservação da biodiversidade 

marinha. Em um segundo momento, as estruturas e mecanismos de gestão das áreas marinhas 

protegidas, bem como as decisões judiciais dos tribunais superiores brasileiros em matéria de areas 

marinhas protegidas foram analisados.  

Metodologicamente, para realizar uma análise das estratégias jurídicas de gestão e proteção da 

biodiversidade marinha e sua efetividade optou-se por um procedimento para construir critérios 

objetivos de análise. Quatro etapas foram realizadas: a) levantamento das normas aplicáveis, tanto as 

convenções internacionais, como as normas constitucionais e infraconstitucionais em matéria de 

proteção e gestão da biodiversidade marinha; b) análise dessas normas jurídicas a luz dos princípios da 

                                                 

1 CAVALCANTI, C. (org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. São Paulo, Cortez Editora, 
1997. MONTIBELLER-FILHO, G.. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno 
sistema produtor de mercadorias. 3ª ed. rev. e atual. Florianópolis: UFSC, 2008. NOBRE, M., AMAZONAS, M. C.. 
Desenvolvimento sustentável: a institucionalização de um conceito. Brasília: IBAMA, 2002. SACHS, I.: “Estratégias de 
transição para o século XXI” In RAYNAUT, C.; ZANONI M. (ed.) Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente: 
Sociedades, Desenvolvimento, Meio Ambiente, n. 1, 1994, pp. 47-62. SACHS, I. A terceira margem: em busca do 
ecodesenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. VEIGA, J. E..  Desenvolvimento sustentável: o desafio do 
século XXI. 2ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
2 “A pesquisa sobre a biodiversidade marinha no Brasil é principalmente focada em inventários, taxonomia e ecologia, 
embora existam também pesquisas em várias outras frentes que incluem: estoques pesqueiros e outros recursos naturais 
marinhos, bioprospecção, modelagem e genética.” JOLY, Carlos A. et al . Diagnóstico da pesquisa em biodiversidade no 
Brasil. Rev. USP,  São Paulo,  n. 89, maio  2011 .   Disponível em 
<http://rusp.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-99892011000200009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  30  
nov.  2015; CARLTON J. T., GELLER J. G., REAKA-KUDLA M. L., and NORSE E. A “Historical extinctions in the sea” 
In  Ann.Rev.Ecol.Syst. 30- 1999, 515-538.ORMOND R. F. G., GAGE J. D., and ANGEL M. V. Marine Biodiversity: 
Patterns and Processes, Cambridge University Press. 1997;  
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participação e precaução; c) estudo das estruturas e mecanismos de gestão das áreas marinhas 

protegidas; d) a partir de parâmetros objetivos a constatação da efetividade ou não dos princípios da 

participação e da precaução em matéria de áreas marinhas protegidas. Ao longo de todo esse processo 

foi realizada uma discussão em relação as inovações em matéria de pesquisa empírica no direito. 

Os primeiros resultados desse projeto de pesquisa referem-se a dissertações defendidas no período. 

Ademais várias palestras e apresentação de trabalho foram realizadas. É necessário ressaltar que os 

resultados finais desse projeto de pesquisa ultrapassam o período no qual ele foi realizado (2014-2015). 

O financiamento obtido junto ao Instituto MackPesquisa permitiu consolidar a dinâmica das discussões 

do Grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento Sustentável bem como a obtenção em 2014 do 

financiamento ao projeto de pesquisa pelo CAPES Ciência do Mar II –  “A estratégia brasileira para a 

gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos marinhos” que tem a coordenação geral assegurada 

pela Universidade de Brasília e como IES associadas a Universidade Federal do Ceará e a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (2014-2017). – que dará continuidade à análise da gestão sustentável da 

biodiversidade marinha. 
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II. Desenvolvimento 

II. 1. Objetivos 

II. 1.1. Objetivo geral  

Incialmente o objetivo geral desse projeto de pesquisa era estudar a proteção e a gestão da 

biodiversidade à luz dos pilares do desenvolvimento sustentável, considerando-se para tanto a 

pluralidade dos espaços normativos e os conflitos existentes na gestão da biodiversidade. Em razão da 

das avaliações iniciais do presente projeto de pesquisa realizadas pelos pareceristas, redimensionou-se 

o campo de análise. Assim, sendo mais objetiva em relação à formulação de um único problema central 

e uma hipótese de trabalho mais bem definida – sem perder de vista a temática inicial proposta, qual 

seja a análise da proteção e gestão da biodiversidade a luz do desenvolvimento sustentável – optou-se 

por estabelecer como problemática central do presente projeto de pesquisa: a estratégia jurídica de 

proteção e gestão da biodiversidade marinha no Brasil, indagando-se sobre a efetividade dos princípios 

da participação e da precaução na implementação das áreas marinhas protegidas com vistas a alcançar 

um desenvolvimento sustentável.  

 

II. 1.2. Objetivos específicos  

Dentre os objetivos específicos, destacam-se os seguintes: 

2.1. Análise da relação entre os textos internacionais em matéria de proteção e gestão da biodiversidade 

marinha e as principais políticas públicas sobre proteção e gestão da biodiversidade marinha, a questão 

da pluralidade dos espaços normativos. 

2.2. Estudo das estruturas e mecanismos de proteção e gestão da biodiversidade marinha no Brasil e, 

em particular das áreas marinhas protegidas como estratégia de gestão sustentável da biodiversidade 

marinha. 

2.3. Análise das principais decisões dos tribunais superiores brasileiros em matéria de áreas marinhas 

protegidas. 
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2.4. Construção de parâmetros objetivos para analise da efetividade dos princípios de participação e 

precaução aplicados às áreas marinhas protegidas 

 

II. 2. Metodologia 

A presente pesquisa teve, por um lado, um viés teórico para aprofundar o conhecimento em relação ao 

marco teórico de desenvolvimento sustentável, da gestão e proteção da biodiversidade marinha e das 

áreas marinhas protegidas como estratégia de sustentabilidade. Por outro lado, explorou-se igualmente 

um viés metodológico, para buscar identificar parâmetros objetivos para avaliar a efetividade de 

princípios jurídicos da participação e precaução na governança dos recursos naturais marinhos. 

Realizamos inicialmente uma pesquisa bibliográfica sistematizando-se o conhecimento em matéria de 

direito e desenvolvimento sustentável, bem como proteção e gestão da biodiversidade marinha, em 

seguida, foi adotado um procedimento metodológico que teve como objetivo identificar as estratégias 

de proteção e gestão da biodiversidade marinha, notadamente com a implementação de áreas marinhas 

protegidas. Foram identificados e analisados os instrumentos jurídicos internacionais nessa temática, 

bem como as estruturas e mecanismos em matéria de gestão da biodiversidade marinha, notadamente 

os conselhos gestores das áreas marinhas protegidas e os planos de gestão. Complementando esse 

protocolo metodológico foi realizada uma pesquisa jurisprudencial sobre áreas marinhas protegidas. 

Foram realizadas discussões ao longo do desenvolvimento do trabalho e pesquisa de campo com a 

aplicação de entrevistas tipo qualitativas não-diretivas.  

 

II. 2. 1. Pesquisa bibliográfica  

Através da pesquisa bibliográfica foi realizado um levantamento dos principais textos e obras de cada 

um dos eixos estratégicos, bem como dos textos e obras sobre direito, desenvolvimento sustentável e 

biodiversidade marinha e sua leitura. 

No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, a vasta bibliografia existente fez com que 

tivéssemos que realizar algumas escolhas e os principais textos e obras analisados foram os seguintes: 
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1) CAVALCANTI, C. (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. São 

Paulo, Cortez Editora, 1997;  

2) BURSZTYN, M., BURSZTYN M.A. Fundamentos de política e gestão ambiental : os caminhos 

do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro : Garamond, 2012; 

3) FOSTER, John Bellamy.  A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização 

brasileira, 2005; 

4) MONTIBELLER-FILHO, G.. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos 

sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 3ª ed. rev. e atual. Florianópolis: UFSC, 2008;  

5) NOBRE, M., AMAZONAS, M. C.. Desenvolvimento sustentável: a institucionalização de um 

conceito. Brasília: IBAMA, 2002;  

6) SACHS, I.: “Estratégias de transição para o século XXI” In RAYNAUT, C.; ZANONI M. (ed.) 

Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente: Sociedades, Desenvolvimento, Meio Ambiente, n. 1, 

1994, pp. 47-62;  

7) SACHS, I. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009;  

8) VEIGA, J. E..  Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2006. 

 

Em relação à sustentabilidade, os seguintes textos e obras foram objeto de leituras e reflexões pelos 

integrantes do grupo de pesquisa: 

1) CAPRA, F.. A teia da vida: uma nova compreensão cientifica dos sistemas vivos. São Paulo: 

Cultrix, 1996; 

2) FREITAS, J. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2ª edição. Editora Forum, 2012; 
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3) LEFF, E.. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 4ª ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2005; 

4) LEFF, E. (org.). A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003; 

5) LIMA, A.. O direito para o Brasil socioambiental. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2002; 

6) MORIN, Edgar.  Ciência com consciência. 13ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2010; 

7) OST, F.. La nature hors la loi: l’écologie à l’épreuve du droit. Paris: La Decouverte, 2003 ; 

8) PHILIPPI JR., A. MALHEIROS, T. F. (orgs.) Indicadores de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, 

São Paulo: Manole, 2013. 

 

No que diz respeito à biodiversidade, sua gestão e proteção, os seguintes textos e obras foram 

analisados pelos integrantes do grupo  

1) AYALA, Patryck de Araujo (coord.) Direito Ambiental e Sustentabilidade: desafios para a proteção 

jurídica da Sociobiodiversidade. Curitiba, Jurua. 2012; 

2) BECKER, B.; GARAY, I. (orgs) Dimensões Humanas da Biodiversidade: o desafio de novas 

relações sociedade-natureza no século XXI. Rio de Janeiro Editora Vozes; 

3) FRANCISCO, M. R; PIRATELLI, A. J. Conservação da biodiversidade: dos conceitos as ações. 

Technical Books. 2013; 

4) GILLESPIE, A. Conservation, biodiversity and International Law Edward Elgar 2011; 

5) GOMES, C. A. Direito e Biodiversidade. Curitiba, Editora Jurua, 2010; 

6) JEFFERY, M. FIRESTONE< J. BUBNA-LITIC, K. (ed.) Biodiversity conservation, law and 

livelihoods: bridging the North-South Divide – IUCN Academy of Environmental Law Research 

Studies. 2012; 
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7) MATHUR, V. B.; e al. Biodiversity in environmental assessment: enhancing ecossystem services for 

human well-being. Cambridge, 2010; 

8) WESTRA, R.; WESTRA L.; BOSSELMANN, K. (orgs) Reconciling human existence with 

ecological integrity: science, ethics, economics and law. Stylus Pub LLC, 2008. 

 

Em relação à proteção e gestão da biodiversidade marinha, os seguintes textos e obras foram objeto 

de leitura e reflexões pelos integrantes do grupo 

1) KELLEHER G, Guidelines for Marine Protected Areas (Phillips A ed, IUCN, Gland, Switzerland, 

and Cambridge, UK, 1999; 

2) CORMIER-SALEM M-C, ‘Participatory governance of Marine Protected Areas: a political 

challenge, an ethical imperative, different trajectories’ (2014) 7 SAPIENS [Online]; 

3) DUMITH R, ‘A importância da gestão compartilhada e das áreas marinhas protegidas para o  

sistema socioecológico da pesca artesanal: o caso das reservas extrativistas marinhas’ (2012) 8 

GeoTextos 97; 

4) GERHARDINGER L and al., ‘Marine Protected Dramas: The Flaws of the Brazilian National 

System  of Marine Protected Areas’ (2011) 47 Environmental Management 630; 

5) ICMBio   W-B, Efetividade   de   gestão   das   unidades   de   conservação   federais:   avaliação  

comparada  das  aplicações  do  método  Rappam  nas  unidades  de  conservação  federais,  nos  

ciclos 2005-06 e 2010 (2012). 

 

II. 2. 2. Procedimento Metodológico  

O Procedimento Metodológico adotado pautou-se em 3 (quatro) etapas: a) identificação e análise dos 

instrumentos jurídicos internacionais em matéria de biodiversidade e, em particular biodiversidade 
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marinha; b) identificação e análise das principais normas de gestão e proteção da biodiversidade e da 

biodiversidade marinha; c) identificação das áreas marinhas protegidas na esfera federal e no Estado de 

São Paulo e análise da efetividade dos princípios jurídicos de governança dos recursos naturais – 

princípio da participação e princípio da precaução. Ao longo de toda realização desse projeto de 

pesquisa realizou-se uma discussão sobre inovações na pesquisa em direito e aplicação de entrevistas 

tipo qualitativas não-diretivas 3. 

Na primeira etapa realizou-se um levantamento identificação e análise dos instrumentos jurídicos 

internacionais em matéria de biodiversidade e, em particular biodiversidade marinha, indagando-se se a 

ideia do desenvolvimento sustentável integrava a dinâmica de proteção e gestão da biodiversidade 

marinha e quais os limites que se delineavam na explotação dos recursos vivos marinhos. Nesse 

sentido, observou-se que vários textos internacionais aplicam-se em matéria de biodiversidade marinha:  

Foram então correlacionados os principais textos internacionais como segue no quadro I: 

Quadro I – Convenções multilaterais e proteção da biodiversidade marinha  

Convenção multilateral Proteção da biodiversidade marinha 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) Áreas marinhas protegidas 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM) 

Parte XII arts 192, 193, 194 (1) e 194 

Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional – Convenção Ramsar 

Lista das zonas úmidas  

Convenção Internacional para Controle e 

Gerenciamento de Água de Lastro e Sedimentos de 

Navios 

Áreas particularmente sensíveis no oceano 

Convenção sobre o Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de 

Extinção (CITES) 

Santuários e regras para importação e exportação  

Convenção sobre a Conservação das Espécies 

Migratórias de Animais Silvestres(CMS) 

Medidas de conservação em áreas protegidas 

                                                 

3 Jean Poupart, ‘A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e metodológicas’ in Jean Poupart 
and al. (eds), A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos (Vozes 2008). 



  

15 

 

A segunda etapa consistiu na identificação das principais normas que estabeleceram as políticas 

públicas de gestão e proteção da biodiversidade e, em particular da biodiversidade marinha. Assim, 

essas normas foram analisadas indagando-se se havia uma previsão em particular no que diz respeito à 

biodiversidade marinha e se as dimensões social e ambiental do desenvolvimento sustentável eram 

consideradas. Nesse sentido foram objeto de análise as seguintes normas: a) Constituição de 1988; b) 

normas infraconstitucionais: a) lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000; b) Medida Provisória n. 2.186016 

de 23 de agosto de 2001, posteriormente revogada pela lei n. 13.123 de 20 de maio de 2015. Devido ao 

processo legislativo em curso que culminou com a adoção da lei n. 13.123 em 2015, maior atenção foi 

dada ao longo do desenvolvimento desse projeto de pesquisa a estratégia de conservação da 

biodiversidade marinha pela criação e gestão de áreas marinhas protegidas. Nessa etapa foi igualmente 

analisada em que medida essas normas contemplavam os princípios da participação e precaução. 

Foram realizados, então, seminários e ministradas palestras. Destaque-se aqui a realização II Seminário 

Internacional Diálogo entre Juízes I Colóquio Internacional Diálogo entre Juízes aos 4 e 5 de novembro 

de 2014 na UPM, evento que contou igualmente com o apoio do Instituto Mackpesquisa e permitiu 

estabelecer conexões entre as fundamentações das decisões judiciais em diversos países em matéria de 

proteção da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 

Em uma terceira fase desse projeto de pesquisa, o recurso à noção de efetividade dos princípios foi 

utilizado como instrumento crítico face às concepções dogmáticas4 para apreender a “força do direito” 

tal qual afirma Bourdieu.5. Nesse sentido delimitou-se o campo exploratório da proteção e gestão da 

biodiversidade marinha a estratégia da implementação das áreas protegidas marinhas e efetividade dos 

princípios jurídicos da participação e precaução na criação e gestão dessas áreas. Foram identificadas 

as áreas marinhas protegidas na esfera federal e no Estado de São Paulo e analisada através da 

definição de parâmetros objetivos a efetividade dos princípios jurídicos de governança dos recursos 

naturais – princípio da participação e princípio da precaução – em relação a essas áreas. 

                                                 

4 PAULSON, S. L. « Effectivité » In ARNAUD, A.-J. (dir.) Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 
droit. 2eme ed. Paris : LGDJ, 1993, p. 218. 
5 BORDIEU, P. “La force du droit: éléments pour une sociologie du champ juridique” In Actes de la recherche en sciences 
sociales nº 61, março, 1986, p. 3. 
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Ao longo de todo o projeto de pesquisa foram realizadas discussões sobre inovações metodológicas na 

pesquisa em direito, o que resultou na realização da 1ª Oficina de Pesquisa Empírica no Direito em 

outubro de 2015. 
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II.3. Reflexões, discussões e resultados 

II.3.1. Reflexões e discussões 

As discussões teóricas em relação ao desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, proteção e gestão 

da biodiversidade iniciaram-se a partir de reflexões sobre a temática da complexidade que envolve 

tanto o conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade quanto o conceito de 

biodiversidade. Como indica Morin, o “(...) desafio da complexidade nos faz renunciar para sempre ao 

mito da elucidação total do universo, mas nos encoraja a prosseguir na aventura do conhecimento que é 

o diálogo com o universo”.6 Assim, partimos da premissa que esse projeto de pesquisa não tinha como 

intuito esgotar a reflexão sobre todas as questões referentes à gestão e proteção da biodiversidade à luz 

do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, mas lançar uma discussão sobre a necessidade da 

compreensão da evolução das normas de proteção e gestão da biodiversidade e, em particular da 

biodiversidade marinha e os desafios de sua implementação. Foi então escolhida a estratégia de criação 

e gestão das áreas marinhas protegidas como campo de análise para avaliar o grau de implementação 

dos princípios jurídicos da participação e precaução. 7 

 

1. Biodiversidade marinha: áreas marinhas protegidas, a problemática jurídica da governança 

dos recursos naturais 

As áreas marinhas protegidas8, instrumentos para salvaguardar a integridade dos ecossistemas marinhos 

e da biodiversidade, ao mesmo tempo devem assegurar o direito das populações locais e tradicionais 

que vivem na zona costeira ou em sua proximidade, considerando a ativa participação dos diversos 

                                                 

6 MORIN, E.  Ciência com consciência. 13ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2010, pp. 190-191. 
7 Esse item do relatorio de pesquisa esta baseado no trabalho apresentado por SILVA, S. T; DUTRA, C.; BORGES, F. S., 
ALBUQUERQUE, M. D.; SOUZA, P. B. Effectiveness of the participation principle in the implementation of marine 
protected areas. Disponivel em: http://www.lawforsustainability.org/sites/default/files/documents/case-
studies/participation_principle_in_mpas_in_brazil.pdf acesso em 30/11/2015. 
8 A expressão “marine protected area” pode ser definida como “Any area of intertidal or subtidal terrain, together with its 
overlying water and associated flora, fauna, historical and cultural features, which has been reserved by law or other 
effective means to protect part or all of the enclosed environment”. G. Kelleher and R. Kenchington, Guidelines for 
Estabishing Marine Protected Areas. A Marine Conservation and Development Report (IUCN, Gland, Switzerland, 1992) 
p. 13. 
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usuários dos recursos ambientais marinhos em sua gestão. Elas também podem auxiliar na proteção e 

restauração das espécies ameaçadas ou em perigo de extinção. 

A participação no processo de implementação de tais áreas, que envolve tanto a fase de criação como a 

de gestão, constitui uma importante chave para a aceitação de sua instituição, bem como para o sucesso 

de sua gestão.9 Em realidade, a governança representa um elemento fundamental para superar as 

dificuldades que emergem em processos de criação e de gestão dessas áreas, normalmente 

estabelecidos por órgãos ambientais forma impositiva, de “cima para baixo”, sem o devido cuidado de 

informar e envolver a população, notadamente aquela que se encontra no entorno de tais áreas. A 

implementação do princípio da precaução no processo de criação e gestão das áreas marinhas 

protegidas e da proteção das espécies em perigo ou ameaçadas de extinção envolve a avaliação dos 

riscos na gestão dessas áreas e espécies. Isso conduz a uma múltipla análise: da criação e gestão dessas 

áreas; do estabelecimento das listas de espécies em perigo e ameaçadas, do desenvolvimento dos 

planos nacionais de ação para conservação e recuperação de espécie, bem como dos processos de 

licenciamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluentes. O princípio de precaução 

aplicado à conservação da biodiversidade e gestão dos recursos naturais deve ser compreendido como 

um instrumento fundamental para o desenvolvimento sustentável, fornecendo “diretrizes para a 

governança e gestão na resposta a incerteza” . 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) – (Lei 9.985/2000), 

criou duas categorias de áreas protegidas ou unidades de conservação10: aquelas denominadas de 

“proteção integral”, que não permitem qualquer uso direto dos recursos naturais; e aquelas definidas 

como “de uso sustentável”, nas quais há a possibilidade do uso racional dos recursos ambientais, 

considerando-se os limites estabelecidos. Assim, áreas protegidas – que espacialmente podem ser 

terrestres, marinhas e costeiras – são criadas pelo governo nos três níveis da Federação brasileira – 

União, Estado ou Município –, podendo gerar tensões, seja entre os entes federados ou ainda entre os 

diversos atores locais, em função de suas diferentes concepções de desenvolvimento. A lei do SNUC 

                                                 

9 Graeme Kelleher, Guidelines for Marine Protected Areas (Adrian Phillips ed, IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, 
UK 1999) p. 21. 
10 The term "protected area" in this work will be used as a synonym for “conservation units”, ie “territorial spaces and their 
environmental resources including waters under Brazilian jurisdiction, with relevant natural characteristics, legally 
instituted by the Government, with objectives of conservation and defined boundaries, under a special administrative 
regime, to which are applied adequate guarantees of protection" art . 2, I Federal Law n 9.985, which instituted the 
National System of Conservation Units (SNUC). 
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inclui entre seus objetivos colocar fim à falta de transparência e de participação na implementação das 

unidades de conservação e, para tanto, define orientações para garantir que mecanismos de governança 

possam assegurar a efetiva participação na criação e gestão de áreas protegidas, destacando-se 

notadamente a participação das populações locais (art. 5, III da Lei 9.985/2000). Além disso, a lei do 

SNUC inclui entre seus objetivos proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional (art. 4º, II da Lei 9.985/2000). Pode-se, portanto, indagar-se sobre a relação da lógica de 

precaução em matéria da gestão dos espaços – habitats, ecossistemas, biomas marinhos – e espécies da 

fauna marinha.  

 

2. Princípios da participação e precaução: os instrumentos legais 

2.1. Princípio da participação e áreas marinhas protegidas 

A fim de analisar em que medida o princípio da participação foi observado na implementação das áreas 

marinhas protegidas (AMPs), preliminarmente houve a necessidade esclarecer que o princípio da 

participação pode ser estudado a partir de prismas distintos. A participação pode ser compreendida 

como uma noção procedimental ou substancial. Além disso, no direito, diversas expressões podem ser 

utilizadas para identificar-se o princípio da participação, tais como: participação pública, participação 

dos cidadãos na administração da coisa pública, participação da comunidade, participação social, 

consultas, entre outras. Independentemente da terminologia utilizada, pode-se afirmar que a 

participação materializa a democracia e legitima as decisões tomadas por governos, além de reduzir 

conflitos. Nesse sentido, o princípio da informação – pedra angular de qualquer democracia – 

relaciona-se intrinsecamente ao princípio da participação. Em outras palavras, não há participação sem 

informação. 

Também se observou o argumento de Arstein que afirma que “a participação do cidadão é um termo 

categórico de poder cidadão”. Ademais, a tipologia criada pela autora para ilustrar graus de 

participação dos cidadãos – a escada com oito degraus: que parte da não-participação (manipulação e 

terapia), passando por graus de “tokenism” (informação, consulta, conciliação) até graus de poder 

cidadão (parceria, delegação de poder e controle cidadão) – pode ser útil para determinar como os 

interesses dos diversos atores são priorizados. 
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Indicadores objetivos de participação foram então estabelecidos para poder analisar em que medida o 

princípio jurídico da participação vem sendo implementado (ou não) no Brasil e em particular no 

Estado de São Paulo, tanto na criação quanto na gestão das AMPs. Se, por um lado, as normas 

brasileiras estabelecem o princípio da participação como princípio fundamental na criação e na gestão 

de AMPs, pode-se observar que ainda nos encontramos no estágio de amadurecimento do processo de 

aplicação deste princípio pela administração pública. 

 

2.2. Princípio da precaução e áreas marinhas protegidas 

Para analisar em que medida o princípio da precaução foi observado na implementação das AMPs e na 

proteção das espécies marinhas ameaçadas de extinção e em risco, preliminarmente houve a 

necessidade de esclarecer que há igualmente diferentes concepções da precaução tanto em relação à 

terminologia como no que diz respeito ao seu grau de aplicação ou ainda abrangência.  

Diversas expressões são utilizadas, tais como, “medidas de precaução”, “abordagem de precaução”, 

“filosofia da precaução”, “atitude de precaução”, “cultura de precaução”, “princípio de precaução”. Em 

maior ou menor grau, essas expressões referem-se às incertezas científicas, aos riscos e sua avaliação e, 

elas podem fundamentar tomadas de decisões sobre o desenvolvimento ou não de determinadas 

atividades humanas, bem como a adoção de medidas para evitar danos ou riscos de danos. 

Para a aplicação do princípio da precaução, no mínimo, requer-se que não seja necessária a certeza 

científica do dano ambiental para que ações de defesa do meio ambiente sejam tomadas; enquanto que, 

em um grau máximo esse princípio conduz à proibição de atividades que ameaçam o meio ambiente. 

Como salienta Rosie Cooney, a definição ampla consagrada pelo princípio 15 da Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 traduz uma concepção “fraca” do princípio da 

precaução. Isso porque a sua aplicação fica condicionada a existência de diversos elementos: a) danos 

sérios e irreversíveis ao meio ambiente ou saúde humana; b) ausência de certezas científicas, que não 
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podem ser utilizadas como uma razão para postergar medidas; c) análise de custo-efetividade das 

medidas; d) medidas a serem aplicadas pelos Estados de acordo com as suas respectivas capacidades. 11  

Já a concepção “forte” do princípio da precaução define-se não pela existência de um dano sério e 

irreversível, mas sim pelo fato de existir um dever de tomar uma medida de precaução quando as 

atividades humanas trazem ameaças de danos à saúde humana e ao meio ambiente. Trata-se, como 

esclarece a autora, de um dever positivo de tomar medidas de precaução em face dos riscos, adotando-

se aqui a inversão do ônus da prova. 12  

Além disso, no que diz respeito ao grau de abrangência do princípio de precaução, a maioria dos 

doutrinadores brasileiros realiza a distinção entre o princípio da precaução e da prevenção.13 Pode-se 

afirmar que a precaução “caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco (...) [sendo que,] com base 

nesse princípio (...) a doutrina sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova (...)”.14 Enquanto, 

“(...) a atuação preventiva é mais ampla e genérica; (...) a precaução, mais específica e conecta com o 

momento inicial do exame do risco”.15 Há, entretanto, outros doutrinadores brasileiros que não 

diferenciam prevenção e precaução.16 Nesse caso, em uma concepção alargada do princípio da 

precaução, este abrangeria tanto o princípio da prevenção como o princípio poluidor-pagador.  

Para analisar em que medida esse princípio vem sendo implementado ou não no Brasil, buscou-se 

estabelecer indicadores objetivos, em particular em relação à implementação das áreas marinhas 

protegidas e da proteção das espécies da fauna marinha ameaçadas de extinção e em risco.  

 

                                                 

11 R. Cooney, The Precautionary Principle in Biodiversity Conservation and Natural Resource Management: An issues 
paper for policy-makers, researchers and practitioners (IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK 2004), p. 7. 
12 Ibid., p. 08. 
13 J. P. Figueiredo, Curso de Direito Ambiental (Revista dos Tribunais 2013), M. D. Leuzinger and S. Cureau, Direito 
Ambiental (Elsevier 2013), P. A. L. Machado, Direito Ambiental Brasileiro (Malheiros 2011), A. M. M. Marchesan and et 
ali, Direito Ambiental (Verbo Jurídico 2011), M. A. Rodrigues, Instituições de Direito Ambiental (Max Limonad 2002), 
José Rubens Morato Leite and Patrick Ayala, Direito ambiental na sociedade de risco (Forense 2002). 
14 Marchesan and ali p. 52-53. 
15 José Rubens Morato Leite, ‘Sociedade de Risco e Estado’ in José Joaquim Gomes Canotilho and José Rubens Morato 
Leite (eds), Direito Constitucional Ambiental Brasileiro (5th edn, Saraiva 2012), p. 200. 
16 É a posição adotada por exemplo por Edis Milaré, que apesar de não descartar a diferença possível entre o princípio de 
prevenção e o princípio de precaução, prefere adotar a fórmula do princípio de prevenção, englobando a precaução. E. 
Milaré, Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência e glossário (Revista dos Tribunais 2000), p.102.  
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3. Efetividade da aplicação do princípio da participação e da precaução  

3.1. Efetividade da aplicação do princípio da participação na implementação das áreas 

marinhas protegidas, estratégia de proteção e gestão da biodiversidade marinha 

Constata-se que o princípio da participação no campo das AMPs tem sido progressivamente aplicado. 

A exigência legal de realização de estudos e consultas previamente à criação das áreas protegidas 

marinhas, bem como da formação de conselhos consultivos e deliberativos que assegurem a 

participação da população na gestão dessas áreas tem sido observadas, porém ainda distante do patamar 

recomendado, que seria atender ao fixado pelo SNUC. Até dezembro de 2014, considerando as 63 

AMPs na esfera federal, pouco mais de 79% apresentavam conselho gestor já criado e, nesse universo, 

aproximadamente 40% possuíam planos de manejo. No Estado de São Paulo, enquanto 100% das 

AMPs tinham conselho gestor, 0% possuía plano de manejo. No que diz respeito ao funcionamento dos 

conselhos, havia ainda falta de transparência: eles não dispõem de um site web ou disponibilizam as 

atas das reuniões do conselho gestor pela internet, como também há falta de estrutura para assegurar a 

disponibilização das informações com celeridade.  

Duas são as categorias mais recorrentes de AMPs federais17: as reservas extrativistas (Resex)18, que 

somam 24 e, as áreas de proteção ambiental (APAs) num total de 12, sendo possível observar que, 

enquanto 19 RESEX possuem conselho gestor e somente 01 (uma) adotou plano de manejo; todas as 

APAs tem conselho gestor e adotaram plano de manejo. No Estado de São Paulo, há 7 (sete) AMPs19, 

sendo que todas possuem conselho gestor, mas nenhuma tem plano de manejo. No que diz respeito à 

informação, há falta de transparência, atualização dos dados e até mesmo dados contraditórios em um 

mesmo site oficial, o que pode ser considerado uma barreira ao acesso à informação e à participação. 

 

                                                 

17 Na esfera federal as áreas protegidas classificadas como marinhas são em realidade áreas protegidas marinhas e costeiras 
e protegem diferentes tipos de biomas, como o próprio bioma marinho, o marinho costeiro, a Amazônia, a Mata Atlântica e 
até o bioma Pampa e Cerrado.. 
18 Raquel Dumith, ‘A importância da gestão compartilhada e das áreas marinhas protegidas para o sistema socioecológico 
da pesca artesanal: o caso das reservas extrativistas marinhas’ (2012) 8 GeoTextos 97 ibid. 
19 No Estado de São Paulo não encontramos no site da Fundação Florestal classificação sobre áreas protegidas marinhas – 
há apenas referência como AMP, às Áreas de Proteção Ambiental Marinhas (APAs marinhas). Assim, consideramos na 
esfera estadual as AMPs cujos biomas protegidos são: o marinho e a zona costeira-marinha. 
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3.2. Efetividade da aplicação do princípio da participação na implementação das áreas 

marinhas protegidas, estratégia de proteção e gestão da biodiversidade marinha 

A aplicação do princípio da precaução no processo de implementação das AMPs e da proteção das 

espécies ameaçadas de extinção envolve a avaliação dos riscos na gestão dessas áreas e espécies. Isso 

conduziu a uma múltipla análise: da criação e gestão dessas áreas; do estabelecimento das listas de 

espécies ameaçadas de extinção; do desenvolvimento dos planos nacionais20 de ação para conservação 

e recuperação de espécies; das políticas específicas de proteção e recuperação das espécies, bem como 

de processos de licenciamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluentes. Assim, o 

princípio de precaução aplicado à conservação da biodiversidade e gestão dos recursos naturais 

marinhos foi analisado como um instrumento fundamental para o desenvolvimento sustentável, 

fornecendo “diretrizes para a governança e gestão na resposta à incerteza”21. 

Constatou-se, que a aplicação do princípio da precaução tanto pela Administração Pública Federal 

quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais (TRFs) em matéria de 

áreas marinhas protegidas e proteção de espécies marinhas ameaçadas de extinção ainda se encontra em 

um estágio embrionário.  

Até dezembro de 2014, das 63 AMPs federais, apenas 33 protegem o bioma marinho e 2 o bioma 

marinho e costeiro. Destas 35 AMPs, menos da metade tinham plano de manejo e em nenhum desses 

planos havia referência expressa ao princípio da precaução, embora alguns deles estabelecessem áreas 

de restrições de uso, que pode ser considerado um mecanismo de precaução. Já a Portaria 445/2014 do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), que instituiu a lista de 475 espécies aquáticas ameaçadas de 

extinção, determinando a proibição da comercialização e pesca dessas espécies, teve o prazo 

prorrogado para regulamentação da captura de espécies classificadas como “vulneráveis”, através da 

Portaria MMA 93/2015 e isso diante de pressões do setor pesqueiro. Além disso, a Portaria 445 teve 

seus efeitos suspensos por decisão judicial.22 E, uma nova portaria do MMA, a 163/2015 foi então 

publicada, prorrogando-se o prazo para regulamentação da captura de 31 espécies “em perigo” e, 

                                                 

20 Ha também planos regionais e locais, que não foram, contudo, objeto de análise nesse trabalho. 
21 Cooney  p. 1. 
22 TRF1a Região – Agravo de Instrumento n. 0025933-82.2015.4.01.0000/DF (d), 8 Junho 2015. 
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“criticamente em perigo”, consideradas como espécies de interesse econômico. Navega-se, assim, em 

sentido contrário ao da aplicação do princípio da precaução. 

Os planos nacionais de ação para conservação das espécies marinhas ameaçadas de extinção, apesar de 

expressa ou implicitamente contemplarem o princípio da precaução, encontram-se em fase de 

implementação e por vezes enfrentando problemas em sua implementação como sinaliza o próprio 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal ao qual incumbe 

executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.23  

E, no que diz respeito ao levantamento jurisprudencial realizado no STJ e nos TRFs, no período de 

2000 a 2015, foram encontradas 11 decisões envolvendo AMP e a aplicação do princípio da precaução, 

em matéria de AMP e proteção de espécies ameaçadas de extinção, indicando uma tendência nesses 

tribunais a aplicar a concepção “forte” desse princípio. Em 10 dessas decisões, determinou-se a 

paralização das atividades econômicas em razão de ameaça ao meio ambiente e a biodiversidade 

marinha.  

 

II.3.2 Resultados  

É possível apontar como resultados do projeto de pesquisa: a) a realização de seminário, de oficina e de 

palestras, b) a conclusão de dissertações de mestrado, c) a apresentação de trabalho, d) o livro, artigo 

publicado e artigos em processo de revisão para publicação, e) o financiamento de projeto de pesquisa 

pelo CAPES Ciência do Mar, f) a participação em Projeto da União Internacional de Conservação da 

Natureza e g) a indicação de linhas de pesquisa a serem exploradas. 

 

1. Seminário, Oficina e Palestras 

1.1. II Seminário Internacional Diálogo entre Juízes I Colóquio Internacional Diálogo entre Juízes 

aos 4 e 5 de novembro de 2014 na UPM 

                                                 

23 Web site do ICMBio. Planos de Ação Nacional.Disponivel em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-
brasileira/planos-de-acao-nacional.html 
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Programação  

Centro Histórico - Prédio 1 – Palestras 

4 de novembro – manhã – Centro Histórico  

8:30 – Credenciamento 

 

9:00– Abertura  

Dr. José Francisco Siqueira Neto, Diretor da Faculdade de Direito da UPM 

Dra. Solange Teles da Silva, Professora da UPM 

Dra. Maria Edelvacy Marinho, Professora do Uniceub 

 

Palestra de abertura  

Presidência de Mesa – Dr. Gianpaolo Smanio, Coordenador e Professor do Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da UPM  

Palestra Ministro Francisco Rezek – Ativismo judiciário e legitimidade democrática  

Debatedor Dr. José Carlos Francisco, Juiz e Professor da UPM 

10:00 – 13:00  

 

Mesa 1: Diálogo entre juízes em matéria constitucional 

Presidente da Mesa: Dra. Solange Teles da Silva, Professora da UPM  

Dra. Daniela Libório Di Sarno, Professora da PUC/SP 

Dr. Marcos de Lima Porta, Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo 

Dr. Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, Professor da UNIFOR   

Dr. Paulo Casseb, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo 

Debatedor: Dr. Gilberto Bercovici: Professor da USP e da UPM 

 

4 de novembro –  tarde 

14:00 – 17:00 

Apresentação de trabalhos  - Prédio 3 – Salas 101 e 102 

Grupo 1. Diálogo entre juízes, elementos definidores e características. Coordenador da mesa Dr. 

Guilherme Amorim Campos da Silva, Professor da FADISP  

Grupo 2. Diálogo entre juízes em matéria de direito constitucional e direitos humanos.  
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Coordenador de mesa Dr. Hélcio Ribeiro, Professor da UPM 

5 de novembro – manhã – Centro Histórico  

9hs 

 

Mesa 2. Diálogo entre juízes e integração normativa. 

Presidente da Mesa: Dra. Maria Edevalcy, Professora do UNICEUB  

Dra. Eve Truilhe-Marengo, Professora da Universidade Aix-Marseille III 

Dr. Rodrigo Scharzw, Juiz do Trabalho TRT  

Dr. Weber Barral, Advogado e Professor da UFSC  

Debatedora: Dra. Liziane Paixão Silva Oliveira, Professora da UNIT 

11hs 

 

Mesa 3. Diálogo ou Monólogo 

Presidente de Mesa: Dra. Patrícia Tuma Bertolin, Vice Diretora da Faculdade de Direito, Professora da 

UPM 

Dr. Paulo Neves, Juiz federal e Presidente da AJUFESP 

Dr. Marcelo Varella, Coordenador e Professor do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito 

do UNICEUB 

Dr. José Rodrigo Rodrigues, Professor da UNISINOS  

Debatedora Dra. Marcia Diegues Leuzinger, Professora do UNICEUB 

 

5 de novembro – tarde 

14:00 – 17:00 

Apresentação de trabalhos  - Prédio 3 – Salas 101 e 102 

Grupo 3. Diálogo entre juízes em matéria de direito comercial e direito econômico 

Coordenador da mesa Dr. Armando Luiz Rovai, Professor da UPM 

Grupo 4. Diálogo entre juízes em matéria de direito ambiental – Coordenadora da Mesa Dra. 

Clarice Seixas Duarte, Professora da UPM 
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18: 00 - Palestra de encerramento – Prof. Dr. Colin Crawford, Robert C. Cudd Professor of 

Environmental Law & Executive Director of Payson Center for International Development na Tulane 

University School of Law 

Encerramento – Centro Histórico  

Lançamento do livro – Diálogo entre Juízes, Mackenzie/Uniceub 

 

1.2. Oficina de Pesquisa Empírica no Direito 

Realizou-se aos 06/10/2015 das 14hs as 18hs na sala 103 do Prédio 3 da UPM a Oficina de pesquisa 

empírica no direito, na qual foram relatadas as experiências com a construção de um protocolo 

metodológico para a análise da efetividade dos princípios da participação e da precaução em relação as 

áreas marinhas protegidas.  

 

1.3. Palestras  

SILVA, S. T. ; Direito de acesso a informação em matéria de biodiversidade no Brasil. 2015. (palestra). 

SILVA, S. T. ; Le droit brésilien applicable aux zones côtières. 2014. (Palestra). 

SILVA, S. T. ; A estratégia brasileira para a gestão sustentável dos recursos vivos marinhos. 2014. 

(palestra). 

SILVA, S. T.; Unidades de conservação marinha e os desafios de sua implementação. 2015 (palestra). 

SILVA, S. T.; Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin 

America and the Caribbean. 2015 (palestra). 

SILVA, S. T.; La stratégie de gestion intégrée des zones côtières au Brésil. 2015 (palestra) 
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2. Conclusão de dissertações de mestrado 

Fernando Rodrigues da Motta Bertoncello – A regulação financeira como veiculo de promoção do 

desenvolvimento sustentável (2015) 

Marina Courrol Ramos –  Políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas em face das 

populações vulneráveis e da justiça climática (2015) 

Lilian Argenta Pereira. Energia e Desenvolvimento Sustentável: o Etanol no Estado de Direito 

Ambiental. (2014) 

 

3. Apresentação de trabalho 

Solange Teles da Silva, Carolina Dutra, Fernanda Salgueiro Borges, Marcia Fajardo, 

Mauricio Duarte, Patricia Borba - Marine Protected Areas In Brazil And The Effectiveness Of The 

Participation Principle – IUCN Academy of Environmental Law Annual Colloquium 2015 Jakarta. 

 

4. Livro, artigo publicado e artigos em processo de revisão para publicação  

 

Livro publicado 

LEUZINGER, Marcia Dieguez, SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra (orgs.). Espaços 

territoriais especialmente protegidos: extensão, limites e oportunidades.  UniCEUB, 2015. 

 

Artigos publicados 

DUTRA, C. ; PERES, F. M. P. ; SANTOS, M. D. dos . Interfaces entre o ?diálogo entre juízes? e a 

organização judiciária: o caso da criação de varas ambientais na comarca de São Paulo. In: SILVA, 
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Solange Teles da; MARINHO, Maria Edelvacy; OLIVEIRA, Liziane Paixão Silva. (Org.). Diálogos 

entre Juízes. 1ed.São Paulo: Canal 6, 2015, v. 1, p. 205-212. 

 

LEUZINGER, Marcia Dieguez ; SILVA, Solange Teles da. . Unidades de conservação marinhas. In: 

OLIVEIRA, Carina Costa de. (Org.). Meio Ambiente Marinho e Direito - Exploração e Investigação na 

Zona Costeira, na Plataforma Continental e nos Fundos Marinhos. 1ed.Curitiba: Juruá, 2015, v. 1, p. 

255-288 

 

LEUZINGER, Marcia Dieguez, SILVA, Solange Teles da. Conectividade e código florestal de 2012: 

flexibilização da obrigatoriedade de recuperação de áreas de preservação permanente e de áreas de 

reserva legal. . In LEUZINGER, Marcia Dieguez, SILVA, Solange Teles da; CUREAU, Sandra (orgs.). 

Espaços territoriais especialmente protegidos: extensão, limites e oportunidades.  UniCEUB, 2015, 

pp. 243-258. 

 

SILVA, Solange Teles da; LEUZINGER, Marcia Dieguez; DUTRA, Carolina; SANTOS, Mauricio 

Duarte; SOUZA, Patrícia Borba de. Áreas marinhas protegidas e governança ambiental: o caso das 

APAs marinhas no estado de São Paulo. In LEUZINGER, Marcia Dieguez, SILVA, Solange Teles da; 

CUREAU, Sandra (orgs.). Espaços territoriais especialmente protegidos: extensão, limites e 

oportunidades.  UniCEUB, 2015, pp. 259-285 

 

SOUZA, P. B. ; DUTRA, C. ; SANTOS, M. D. dos . Resex Mandira e turismo cultural: caminho para o 

desenvolvimento sustentável da comunidade quilombola do Mandira?. In: José Rubens Morato Leite; 

Antônio Herman Benjamin. (Org.). 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: Ambiente, 

Sociedade e Consumo Sustentável. 1ed.São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015, v. 

2, p. 979-988. 

 

Dois capítulos estão em processo de revisão para publicação.  

- The effectiveness of the precautionary principle in Brazil: the case of marine protected areas and 

threatened species 
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- Effectiveness of the Participation Principle in the Implementation of Marine Protected Areas: 

Brazilian Case Study 

 

5. Projeto de pesquisa financiado pela CAPES 

Obtivemos o financiamento do Projeto de Pesquisa “A Estratégia brasileira para a gestão sustentável 

dos recursos vivos e não vivos marinhos” 

Descrição: Trata-se de um projeto de quatro anos para a formação de recursos humanos na área de 

gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos. A análise do tema terá como foco a análise de 

possíveis cenários para a estratégia brasileira tanto no contexto nacional quanto no âmbito da política 

externa. As áreas do conhecimento que serão exploradas terão como foco principalmente problemas e 

lacunas ligados ao direito, às relações internacionais e à economia. Pretende-se trabalhar sob essas três 

perspectivas, de forma interdisciplinar, no mesmo sentido das descobertas científicas, as seguintes 

áreas temáticas: a contaminação ambiental costeira e marinha; as relações internacionais, a plataforma 

continental e as áreas que não estão sob jurisdição nacional; os recursos pesqueiros estuarinos e 

marinhos; os indicadores de impacto de mudanças climáticas globais nos oceanos e zonas costeiras; a 

criação e gestão de unidades de conservação marinha; as políticas públicas e o direito ambiental 

marinho; políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior aplicadas às ciências do mar; impactos 

do aquecimento global sobre o comércio marítimo internacional; biotecnologia marinha; gestão 

costeira e marinha. Essas áreas temáticas serão trabalhadas distributivamente de acordo com os 

seguintes eixos temáticos principais: a) os cenários da política externa brasileira para a gestão 

sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos; b) a gestão sustentável dos recursos marinhos 

vivos; c) a gestão sustentável dos recursos marinhos não-vivos; d) a articulação entre o direito 

internacional ambiental, o direito internacional econômico, o direito internacional dos direitos humanos 

e o direito do mar. Na medida em que for possível elaborar políticas públicas para a gestão sustentável 

dos recursos vivos e não vivos, o projeto poderá contribuir com estratégias nacionais e internacionais 

para o Brasil com relação aos recursos marinhos. No mesmo sentido, poderá contribuir com a formação 

de recursos humanos na área de ciências sociais aplicadas capazes de trabalhar de forma 

interdisciplinar com a temática. 
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Coordenação geral do Projeto Universidade de Brasília 

IES Associadas Universidade Federal do Ceará e Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

6. Participação em Projeto da União Internacional de Conservação da Natureza  

As discussões sore a implementação dos princípios da participação e precaução em matéria de áreas 

marinhas protegidas foram realizadas igualmente como parte do projeto “Natural Resources 

Governance Framework”, desenvolvendo um quadro metodológico para avaliação dos aspectos legais 

da governança dos recursos naturais. 

Tais discussões encontram-se disponíveis no site da União Internacional para Conservação da Natureza 

- http://www.lawforsustainability.org/  

 

7. Indicação de linhas de pesquisa a serem exploradas 

Uma das questões a serem exploradas no ano de 2016 pelo grupo de pesquisa “Direito e 

Desenvolvimento Sustentável” será a análise das inovações metodológicas em matéria de pesquisa 

jurídica através da proposta de realização de um congresso internacional. Essa temática será explorada 

igualmente com a realização de oficinas de pesquisa empírica no direito no ano de 2016 envolvendo 

alunos da Pós-graduação Stricto Sensu em, Direito Político e Econômico e da graduação em direito, 

bem como alunos do Doutorado Interinstitucional em Direito (DINTER) da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM) e da Universidade Tiradentes (UNIT). 

A experiência de realizar pesquisas de campo na área do direito fez com que os integrantes do 

grupo de pesquisa “Direito e Desenvolvimento Sustentável” percebessem igualmente a necessidade da 

realização de pesquisas interdisciplinares. Uma das possibilidades que começa a ser explorada é a da 

realização de pesquisas envolvendo professores, pesquisadores e alunos do direito e da biologia. 
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III. Conclusões e Resultados  

  

O aprofundamento da discussão sobre a relação entre direito, desenvolvimento sustentável e proteção e 

gestão da biodiversidade marinha foi essencial para consolidar a compreensão das questões envolvendo 

a estratégia jurídica em matéria de conservação da biodiversidade e inovações na pesquisa em direito. 

Em realidade,  

 

“A análise sobre a inovação na pesquisa em direito requer preliminarmente 
adotar como fundamental que não se pode considerar que exista um 
procedimento geral a ser seguido pelos pesquisadores e pesquisadoras para 
produzir novos conhecimentos, mas tão somente podemos alertar o que não 
fazer em uma pesquisa em direito e identificar alguns caminhos plausíveis”. 24 

  

Inovar no campo da pesquisa jurídica, por exemplo, a partir da pesquisa empírica tem como intuito 

gerar novos conceitos e tomar novos caminhos para buscar soluções aos problemas complexos 

enfrentados pelas sociedades contemporâneas, como a busca pelo desenvolvimento sustentável. E, o 

desenvolvimento sustentável, enquanto projeto político e social, oferece “novos princípios a processos 

de democratização da sociedade que induzem à participação direta das comunidades na apropriação e 

transformação de seus recursos ambientais” 25, talvez aqui uma pista para encontrar pontos de 

equilíbrio. Mas isso sem uma visão ingênua, ou seja, considerando que o meio ambiente constitui uma 

categoria que “não pode ser vista apenas como objeto de cooperação, mas também de contestação e 

conflito. (...) [O meio ambiente constitui uma categoria atravessada] por sentidos socioculturais e 

interesses diferenciados”.26 Essas linhas de pesquisa constituem um dos pilares do desenvolvimento do 

trabalho do Grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento Sustentável. 

                                                 

24 SILVA, Solange Teles da ; BARBOSA, S. M. . Desafios da inovação na pesquisa em direito no Brasil. In: 
SCALQUETTE, A. C. S.; SIQUEIRA NETO, J. F. (coords.); DUARTE, C. S.; MENEZES, D. F. N. (orgs.). (Org.). 60 
Desafios do Direito: Política, Democracia e Direito. 1ed.Sao Paulo: Atlas, 2013, v. 3, p. 1-10 
25 LEFF, E.. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 4ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 
57. 
26 ACSELRAD, H. “Apresentação”. In ZHOURI, A. e ali. A insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e 
conflitos socioambientais. Belo Horizonte: Autêntica. 2005, p. 7. 
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Dentre os resultados do projeto de pesquisa é possível apontar, além da conclusão de 3 (três) 

dissertações de mestrado, a apresentação de trabalho em congresso internacional, publicação de livro e 

artigos (capítulos de livros), além de diversas palestras sobre o tema. Destaque-se que durante o 

período de execução do projeto a Profa. Dra. Solange Teles da Silva foi convidada para participar do 

Seminário Empowering Sustainability on Earth, Irvine – Califórnia/Estados Unidos, no qual apresentou 

a palestra “Access to information, participation and justice in environmental matters in Latin America 

and the Caribbean” (julho 2015). A Profa. Dra. Solange Teles da Silva participou igualmente do 

Seminário Interactions juridiques en Atlantique Tropical – UCAD, Dakar, Senegal, na qual a presentou 

a palestra “La stratégie de gestion intégrée des zones côtières au Brésil” (outubro 2015). 

A estruturação de um livro a ser publicado coloca-se como um desafio para o grupo de pesquisa. Aliás, 

uma das possibilidades seria o fomento via o Instituto Mackpesquisa da publicação em ebook dos 

resultados dos projetos de pesquisa financiados.  

Aqui ficam os nossos agradecimentos ao Instituto Mackpesquisa, concluindo-se que o financiamento a 

esse projeto propiciou o início das discussões sobre o tema, mas seus resultados certamente 

ultrapassarão o período do fomento. Ressalte-se igualmente que a coordenadora do projeto de pesquisa 

obteve aprovação pelo Edital Ciência do Mar II, do projeto de pesquisa intitulado “A Estratégia 

brasileira para a gestão sustentável dos recursos vivos e não vivos marinhos” e é Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
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IV. Recomendações 

Para contribuir com a formação da consciência crítica de docentes, pesquisadores e discentes, um dos 

principais objetivos dos programas de pós-graduação em Direito, recomenda-se a continuidade do 

financiamento de projetos de pesquisa como este cujo objetivo seja consolidar a análise jurídica como 

resultante de perspectivas que privilegiam uma visão problematizante e comprometida com a realidade.  

Seria interessante que os projetos de pesquisa fossem financiados ao menos por 2 (dois) ou 3(três) 

anos, tal qual fazem as agências estaduais – FAPESP – e nacionais de fomento – CNPq e Capes. Poder-

se-ia, por exemplo, financiar o material e bolsas em um primeiro ano e estender o projeto para o 

segundo ano (com ou sem as bolsas), possibilitando auferir todos os resultados do projeto. O curto 

período de 1 (um) ano para a execução de um projeto de pesquisa não permite que seja utilizada a plena 

estrutura financiada pelo Instituto Mackpesquisa, já que parte do material bibliográfico foi 

disponibilizada ao grupo de pesquisa apenas no segundo semestre de 2014; bem como não permite 

auferir todos os resultados desse projeto que certamente ultrapassarão esse período. 

Igualmente seria necessário considerar a possibilidade de participação de pesquisadores no projeto de 

pesquisa ao longo de todo o período de sua realização, não limitando a possibilidade de inserção de 

novos pesquisadores apenas nos 6 (seis) primeiros meses.  

Ademais, o Instituto Mackpesquisa poderia considerar, tal qual o faz o CNPq em relação a bolsa de 

produtividade em pesquisa, que em caso de licença maternidade – situação que ocorreu com a 

coordenadora do presente projeto no primeiro semestre de 2015 – deveria automaticamente ocorrer a 

prorrogação dos projeto pelo período de 1 (um) ano. Isso certamente auxiliaria em seu adequado 

andamento, como também para auferir os resultados em termos de publicações.  

Inobstante essas críticas construtivas, deve-se ressaltar que o financiamento do Instituto Mackpesquisa 

possibilita aprofundar as discussões sobre determinada temática e expandir as possibilidades de 

financiamentos pelas agencias governamentais de fomento a pesquisa. 
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