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RESUMO
O Ministério Público Brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988, vem
consolidando-se como uma das instituições republicanas mais importantes do país,
sobretudo pelas fundamentais atribuições que o Constituinte lhe incumbiu,
destacando-se a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
da sociedade. Para o exercício de tal missão a instituição ministerial se viu
fortalecida por uma série de princípios e garantias consideradas verdadeiras
cláusulas pétreas, além da tipificação constitucional e legal de diversos instrumentos
cujo exercício eficiente tem o condão de contribuir para realização das variáveis
formadoras de Capital Social. Em regiões como a Bacia do São Francisco no Norte
de Minas, tida como uma das menos desenvolvidas do país, certo ficou que a
utilização de tais instrumentos por si só não são capazes de atender às expectativas
sociais acerca do Desenvolvimento Sustentável, donde embasado numa perspectiva
de resolutividade típica do Neoconstitucionalismo, o Ministério Público vem
desenvolvendo novas estratégias tendentes a contribuir para o sonhado
desenvolvimento com sustentabilidade, destacando-se a articulação interinstitucional
e os projetos e programas socioambientais.
Palavras-chave: Ministério Público; Desenvolvimento Sustentável; Instrumentos
Ministeriais.
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ABSTRACT
Since 1988, when the Brazilian Federal Constitution came into force, the Brazilian
Public Prosecution Service (Public Ministry) has been consolidating itself as one of
the most important republican institutions in the country, mainly given the basic
attributions and tools it has received from the constitution drafters, and in particular
that of defending the diffuse, collective and individual homogeneous interests of
society. In order to carry out such a mission, the institution was strengthened by a
series of principles and guarantees now considered to be basic clauses. It was also
strengthened by the legal definition of several tools which efficient use has given it
the privilege of contributing to the achievement of variables that build Social Capital.
In regions such as those of the São Francisco basin in the North of the State of
Minas Gerais, which is considered to be one of the least developed areas in the
country, it became evident that the simple use of such instruments would not suffice
to meet social expectations regarding Sustainable Development. In view of this, and
resorting to a problem-solving approach typical of Neo-constitutionalism, the Brazilian
Public Ministry institution has been developing new strategies that tend to contribute
to the desired development with sustainability. The service emphasizes the interinstitutional dialogue/articulation and action towards social-environmental projects
and programs.

Key words: Public Ministry; Sustainable Development; Institutional Tools.

VI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró–Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós–Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACP
APP
CEAF

- Ação Civil Pública.
- Área de Preservação Permanente.
- Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de
Minas Gerais.
CEPAL
- Comissão Econômica para a América Latina e Caribe.
CF
- Constituição Federal.
CLT
- Consolidação das Leis do Trabalho.
CMMAD
- Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
CODEMA
- Conselho Municipal de Meio Ambiente.
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.
COMBIO
- Congresso Mineiro de Biodiversidade.
DN
- Deliberação Normativa.
FMI
- Fundo Monetário Internacional.
GDA-NM
- Grupo de Combate aos Delitos Ambientais do Norte de Minas.
EMATER/MG - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais.
FUNDASA
- Fundação Santo Agostinho.
IBAMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
IDH
- Índice de Desenvolvimento Humano.
IEF
- Instituto Estadual de Florestas.
IGS
- Instituto Grande Sertão.
MIT
- Massachusetts Institute of Technology.
MPE
- Ministério Público Estadual.
NIEA-NM
- Núcleo Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do Norte de
Minas.
ONU
- Organização das Nações Unidas.
OSCIP
- Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
PGA
- Programa de Gestão Municipal Ambiental.
PJSF
- Promotorias de Justiça de Defesa do Rio São Francisco.
PNUD
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
SEMAD
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
TAC
- Termo de Ajustamento de Conduta.
UFMG/ICA
- Universidade Federal de Minas Gerais/Instituto de Ciências Agrárias.
UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes Claros.

VII

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró–Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós–Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FOTO 1
FOTO 2

- Área de Abrangência da Bacia do Rio São Francisco-MG................. 63
- Organograma do NIEA NM................................................................. 67
- Elementos para o Desenvolvimento Sustentável............................... 84
- Vereda preservada com buriti em destaque....................................... 76
- Terraços e bacias da captação de águas fluviais............................... 82

VIII

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró–Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós–Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.............................................................................................................01
CAPÍTULO 1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTRUMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL.....................................................................................06
1.1 - Pós-positivismo Jurídico e o caráter resolutivo do Ministério Público...............06
1.2 - A Instituição do Ministério Público.....................................................................10
1.3 - Dos Princípios Informadores da Instituição.......................................................14
1.4 - Das Garantias e Atribuições da Instituição Ministerial como Cláusula Pétrea
Constitucional..................................................................................................... 18
1.5 - Ministério Público e a proteção do Meio Ambiente............................................22
CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE...............................26
2.1 - Desenvolvimento Sustentável...........................................................................29
2.2 - Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento...............................................34
2.3 - Capital Social.....................................................................................................38
2.4 - Instrumentos Ministeriais Potencializadores da Sustentabilidade.....................45
CAPÍTULO 3 – ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS COMO NOVA ESTRATÉGIA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.................................................................... 58
3.1 - Promotorias por Bacia Hidrográfica: o caso da Bacia do São Francisco.........61
3.2 - NIEA-NM – Núcleo Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do
Norte de Minas................................................................................................... 68
3.3 - GDA-NM – Grupo de Combate aos Delitos Ambientais do Norte de Minas.... 69
3.4 - Projeto de Educação Ambiental Itinerante....................................................... 70
3.5 - Projeto Vereda Viva......................................................................................... 73
3.6 - Projeto Raízes..................................................................................................76
3.7 - Projeto Plantando Água................................................................................... 79
3.8 - Programa de Gestão Municipal Ambiental (PGA)............................................82
3.9 - Confiança para a Sustentabilidade.................................................................. 84
CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 88
BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................... 92

IX

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós – Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós – Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

INTRODUÇÃO

O Ministério Público, após a Constituição de 1988, passou a ocupar papel de
destaque na sociedade brasileira, isto em razão não somente do exercício de suas
atribuições tradicionais como órgão agente, e.g., no Tribunal do Júri e na esfera
criminal mas, sobretudo, em virtude da ampliação da sua esfera de atribuições,
notadamente no que se refere ao exercício das diversas atribuições especializadas,
que envolvem interesses e direitos indisponíveis e transindividuais, cuja proteção e
alcance têm o condão de promover verdadeiras mudanças sociais.
Em razão do status alcançado e dos “poderes-deveres” de que estão
imbuídos seus membros, o Ministério Público tornou-se local de deságüe de uma
significativa gama de demandas socioambientais, pois nos termos da nossa Carta
Máxima de 1988 é o promotor de justiça defensor do meio ambiente, do patrimônio
público, da infância e juventude, da saúde, e de outros tantos bens jurídicos
corolários da dignidade da pessoa humana.
O perfil atual do Ministério Público completou duas décadas. Esta instituição
jovem, com o sui generis perfil consagrado na Carta Maior, tem tido o
reconhecimento de diversos setores da sociedade brasileira, tendo recebido em
pesquisas de opinião1 excelentes conceitos. Em levantamentos do IBOPE do ano de
2004, 86% dos entrevistados consideraram importante ou muito importante a
atuação do Ministério Público para a sociedade. Em razão deste reconhecimento e
da demanda social que se lhe apresenta cotidianamente, apesar de ter um espectro
de instrumentos já solidamente estabelecido, diante da enorme missão que o texto
Constituinte lhe impôs, não raro, são construídas alternativas e inovações acerca
das estratégias de que dispõe para atingir seus desideratos.

1.

Disponível em:http:/www.conamp.org.br/o4_arquivos/pesquisa/ibope.pdf. Acessado em 12 de outubro de 2008.
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O presente trabalho é o resultado da busca de pesquisador e promotor de
justiça, pela melhor compreensão do papel do Ministério Público na seara ambiental,
em uma região do Brasil tida como das mais pobres. O pesquisador que também é o
Coordenador das Promotorias de Justiça Ambientais de Defesa do Rio São
Francisco no Norte de Minas Gerais , a qual tem o múnus de promover a melhoria
da qualidade e aumento da quantidade da água do Rio da Integração Nacional, o
“Rio Mar”, naquela região, procurou uma perspectiva acadêmica que apoiasse e
orientasse a ação ministerial diante da necessidade de eventuais correções de
rumos e estabelecimento de novas estratégias, com o intuito de cumprir sua missão.
Para isso, ingressou no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social,
que em sendo multidisciplinar, permitiu visitas à sociologia, antropologia, economia,
e a outras ciências que, com certeza, fizeram bem à perspectiva jurídica, típica da
formação do promotor de justiça.
Optou-se nesta pesquisa pela análise dos instrumentos utilizados pela
Instituição e dos projetos existentes no âmbito da Coordenadoria acima referida.
Buscou-se diagnosticar seus processos, conflitos e possíveis correções de rumos.
Essa proximidade, conquanto possa ser tida como comprometedora da sonhada
neutralidade, foi ao mesmo tempo positiva, pois permitiu um olhar com mais
profundidade sobre o objeto e, no caso específico, permitiu a aplicação dos
conceitos absortos durante a freqüência ao curso. Transformou-se a pesquisa em
verdadeira pesquisa-ação, e melhor que isso, pesquisa-ação simultânea, pois
incontáveis foram as vezes em que como promotor decisões foram tomadas, ou
posicionamentos foram alterados sobre determinado projeto após estudos de temas
e teorias relacionadas às disciplinas freqüentadas.
Os dois lugares de partida desta pesquisa, o lugar do pesquisador e o do
promotor, se imbricam e permitem a adoção de uma estratégia metodológica voltada
à revisão bibliográfica teórico-conceitual e a fontes primárias como os arquivos da
Coordenadoria, leis, laudos e Termos de Ajuste de Condutas - TAC. Não podemos
negar que no presente trabalho a paixão é fundamental, pois ela é constitutiva das
relações sociais tratadas. É desafiador e emocionante exercer atribuições, “poderes2
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deveres”, tão caros à sociedade, em região onde a relação das pessoas com o Rio é
sui generis. Não é raro vêem-se pescadores, vazanteiros, quilombolas, geraizeiros
ou índios, demonstrarem verdadeira devoção ao “Velho Chico”. Essa relação quase
de parentesco, não permite tratar o tema desprovido de sentimentos. Mas procurouse observar os fatos da forma o mais imparcial possível, acertos foram apontados,
mas também os erros e angústias que permearam o dilema pesquisador,
pesquisado.
O Ministério Público é a instituição que mais tem levado ao Judiciário
controvérsias acerca da crise planetária que se noticia. A capacidade de carga e o
limite de resiliência do planeta talvez seja o problema mais grave já vivido pela
humanidade. Logo, as discussões acerca do desenvolvimento e dos instrumentos
ministeriais capazes de contribuir para esse fim ganham significativa importância no
momento atual. As perguntas que se impõem são: o Ministério Público dispõe de
instrumentos capazes de potencializar a formação de capital social, contribuir para o
fortalecimento das instituições e garantia das liberdades?
podem

contribuir

para

coibir

insustentabilidades

Estes instrumentos
e

gerar

relações

socioambientalmente mais justas?
O objetivo principal da presente pesquisa é estudar os instrumentos e
estratégias utilizadas pelo Ministério Público Mineiro para enfrentamento da crise
ambiental, em especial a criação da primeira Promotoria por Bacia Hidrográfica de
que se tem notícia. Tanto os instrumentos tradicionais, quanto as inovações como as
Promotorias por Bacia Hidrográfica datam de menos de 20 anos. Não se tem notícia
de pesquisas acerca de sua eficácia social. Contudo, analisaremos estes
instrumentos do ponto de vista do Direito posto no país e procuraremos identificar
em cada um a possibilidade de sua utilização para potencializar o desenvolvimento
com sustentabilidade.
O conceito de desenvolvimento sustentável aqui eleito é embasado no
pensamento de FURTADO (1974) e VEIGA (2006). A pesquisa de PUTNAM (2006),
também, é peça nefrálgica do estudo que realizamos, na medida em que aponta o

3
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capital social e o fortalecimento institucional como pontos favoráveis ao maior
desenvolvimento.
Outro referencial utilizado é SEN (1999) para quem a liberdade é ponto
central para o processo de desenvolvimento, seja em decorrência da “razão
avaliadora: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se primordialmente
se houve aumento das liberdades das pessoas; seja em virtude da “razão da
eficácia: a realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de
agente das pessoas”.
A partir destes autores é abordado no âmbito das ações do Ministério Público
o tripé Capital Social, fortalecimento institucional e garantia das liberdades para o
Desenvolvimento Sustentável. Bem como indicados quais os instrumentos e projetos
ministeriais têm o condão de potencializar tais características e contribuir para o
desenvolvimento. Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
- Buscar, neste trabalho, relacionar o conceito de desenvolvimento, notadamente em
seu matiz socioambiental, com o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria das
Promotorias Ambientais da Bacia do São Francisco no Norte de Minas.
- Analisar experiências já testadas por autores consagrados, em especial SEN e
PUTNAM, a fim de determinar quais os instrumentos e estratégias de ação dispõe o
Ministério Público e são capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma
determinada região.
- Analisar os instrumentos ministeriais capazes de contribuir para a formação de
capital social, fortalecimento institucional e garantia das liberdades públicas;
- Analisar e descrever os projetos vinculados a experiência do NIEA-NM – Núcleo
Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do Norte de Minas e o GDA-NM –
Grupo de Combate aos Delitos Ambientais do Norte de Minas notadamente: o
Programa de Gestão Municipal Ambiental, Projeto Raízes, Projeto Vereda Viva,
Programa de Educação Ambiental Itinerante e Projeto Plantando Água, todos em
andamento na Promotoria do São Francisco, como intuito de observar se as
estratégias e objetivos de cada um estão condizentes com a finalidade que se
propõe: contribuir para o desenvolvimento da região com sustentabilidade.
4
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O presente trabalho está dividido em três capítulos: no primeiro é feita uma
análise da instituição ministerial numa perspectiva histórica, dando ênfase,
sobretudo, ao modelo institucional adotado no Brasil após a Constituição de 1988,
aos princípios, direitos, garantias e deveres da instituição e seus membros. Enfocase, sobretudo, a perspectiva de resolutividade da ação ministerial, consentânea com
o novo paradigma do Neoconstitucionalismo. Com isto pretende-se dar ao leitor uma
visão panorâmica acerca da instituição do Ministério Público e seu atual perfil
Constitucional.
No segundo, é feita uma análise acerca do conceito de desenvolvimento,
revisitando-se três enfoques segundo os quais é mormente abordado. Dá-se
destaque ao Desenvolvimento Sustentável com ênfase nos diversos tipos de capital
necessários à sua consecução em especial o capital social.
Em seguida, são analisados os instrumentos de que dispõe o Ministério
Público para o desempenho de sua missão constitucional, notadamente Ação Penal,
Ação Civil Pública, Termo de Ajustamento de Conduta, atuação como fiscal da lei na
seara cível, Recomendação e Audiência Pública. Destacam-se as formas como tais
instrumentos podem ser manejados para garantir-se o fortalecimento das instituições
pátrias, as liberdades e a formação de capital social, em suma: contribuir para o
desenvolvimento do país com base nos preceitos da justiça socioambiental.
No último capítulo, é analisada a tomada da bacia hidrográfica como
referência para a ação ministerial. Bem como destacadas as experiências e novas
estratégias criadas pelo Ministério Público mineiro tendentes a contribuir para o
desenvolvimento sustentável, em especial sua articulação interinstitucional através
do NIEA-NM e GDA-NM, seus projetos já citados e o papel destas instâncias com o
tripé Capital Social, Fortalecimento Institucional e Liberdades.
Por fim, chega-se a uma série de conclusões relativas ás hipóteses
levantadas, em especial de que o Desenvolvimento Sustentável deve ser perquirido
pelo Ministério Público de forma transversal, como forma de atingir-se a eficácia
social do Estado Democrático de Direito.

5
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CAPÍTULO 1

O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL

1.1. Pós-positivismo jurídico e o caráter resolutivo do Ministério Público
Vivemos um período de mudança de paradigma na seara da Teoria do
Direito. O juspositivismo ou positivismo jurídico tradicional e legalista deixa de ser
tido como suficiente e em seu lugar surge um novo paradigma de base filosófica
eclética ALMEIDA (2007).
Destaca citado autor que, embora não haja uma unanimidade na doutrina, os
estudiosos que adotam esta nomenclatura indicam, via de regra, pelo menos cinco
aspectos do novo paradigma:
1º) o deslocamento da agenda, com ênfase à importância dos
princípios gerais do Direito e à dimensão argumentativa na
compreensão da funcionalidade do direito no âmbito das
sociedades democráticas atuais, bem como o aprofundamento
no papel que deve ser desempenhado pela hermenêutica
jurídica; 2º) a importância dos casos difíceis; 3º) o
abrandamento da dicotomia descrição/prescrição; 4º) a busca
de um lugar teórico para além do jusnaturalismo e do
positivismo jurídico; 5º) o papel dos princípios na resolução dos
casos difíceis;

Nesta concepção, o sistema jurídico sofre transformações de um sistema
fechado para um sistema aberto, composto de valores. Há assim, uma substituição
do positivismo legalista para o constitucionalismo, com uma superação da
interpretação-subsunção,

por

uma

interpretação

criativa,

a

interpretação

concretização, na qual os valores e princípios constitucionais passam a ser as
balizas principais da hermenêutica em substituição ao formalismo da norma jurídica.

6
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Esta nova forma de interpretar e aplicar a Constituição, típica do póspositivismo, é o que se convencionou denominar neoconstitucionalismo e objetiva
superar a visão meramente legalista do positivismo por uma perspectiva jurídica
transformadora da realidade social. O que se deve perquirir, portanto, é uma
Constituição com eficácia social, no dizer de ALMEIDA (2007):
O plano da efetivação concreta dos direitos constitucionais,
individuais e coletivos é o ponto central para o
neoconstitucionalismo. A implementação material desses
direitos, especialmente no plano coletivo, que é potencializado,
transformará a realidade social, diminuindo as desigualdades
quanto ao acesso aos bens e valores inerentes à vida e à
dignidade da pessoa humana. Para isso, é imprescindível a
construção de novos modelos explicativos, superando as
amarras construídas em um passado de repressão e de
liberdade limitada, por valores não mais subsistentes no
cenário da sociedade atual. A própria interpretação do texto
constitucional no plano do neoconstitucionalismo deve ser
compreendida a partir da sua aplicação (efetivação).

O Ministério Público Brasileiro, sobretudo após a Constituição Federal de
1988, foi alçado à condição de defensor dos interesses mais relevantes da
sociedade, o que se coaduna com a perspectiva deste novo paradigma denominado
pós-positivismo que tem no neoconstitucionalismo sua concretização.
Nesta linha de raciocínio cabe destacar a posição doutrinária que consagra o
Ministério Público e seu caráter resolutivo como importante instrumento para o
atingimento dos objetivos constitucionais, em especial a eficácia social do projeto de
democracia consagrado na Carta de 1988.
GOULART (2007) assevera que existem dois “modelos” de Ministério Público
que conformam este perfil institucional pós CF/88: o demandista, que atua no âmbito
processual levando ao Judiciário as demandas e transferindo para aquele Poder a
responsabilidade de solução das diversas lides, seja no âmbito criminal, seja no que
diz respeito a direitos difusos e coletivos; e o Ministério Público resolutivo, que se
valendo de instrumentos tais como o inquérito civil público, procedimentos
administrativos, termo de ajustamento de conduta e recomendação, busca a solução
dos conflitos fora do processo, deixando este caminho como última alternativa.
7
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Esse caráter de resolutividade pode ser preventivo, para evitar lesões,
destacando-se o inquérito civil público, procedimento administrativo e recomendação
como principais instrumentos, além do termo de ajustamento de conduta, bem como
repressivo, ocasião em que a lesão ao direito já ocorreu e através de termo de
ajustamento de conduta há uma composição acerca da referido conflito.
Conquanto sejam estes os principais instrumentos noticiados na doutrina para
implementação do caráter resolutivo do Ministério Público, entendemos que a
tomada da bacia hidrográfica como unidade de gestão da crise ambiental, se afigura
importante avanço nesta seara, na medida em que permite uma maior articulação,
troca de experiências e projetos entre as diversas promotorias, bem como propicia
uma articulação interinstitucional essencial à intervenção na complexidade
ambiental, que desafia uma atuação multidisciplinar, como se tem procurado
estabelecer no Norte de Minas Gerais através da Coordenadoria das Promotorias de
Justiça de Defesa do Rio São Francisco.
O Ministério Público, nesta região da Bacia do Velho Chico, tem ido além e
procurado ter uma ação pró-ativa na resolução das contendas ambientais, isto é,
aponta-se a demanda, mas também o caminho para sua solução. Entendemos que
em regiões com baixa participação popular, onde a cidadania apresenta “déficits”
importantes, no sentido da completa inexistência de fóruns municipais de
participação e controle, é fundamental que o Ministério Público ocupe inicialmente
este espaço, funcionando como instrumento catalisador da “cidadania ambiental
latente” nestes ambientes. Mais que utilizar-se de seus instrumentos tradicionais,
mais que indicar o caminho a ser percorrido, é fundamental em situações deste jaez
que o promotor de justiça vá além e tome todas as providências para que o caminho
da solução amigável e efetiva de eventual conflito seja o mais célere possível. Para
isso, o estabelecimento de parcerias é fundamental, a articulação com instituições
de ensino regionais é vital, assim como com agentes financiadores de programas e
projetos que poderão ser implementados nas diversas regiões de conflito.
A grande dificuldade é que essa resolutividade extra-instrumentos tradicionais
quase sempre não é quantificável, o que dificulta a adoção de tal perspectiva pelos
8
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diversos promotores que não têm seu trabalho reconhecido pelos órgãos de controle
interno, embora o seja pelos sujeitos locais.
Entendemos que a crise de confiança que assola o país, não é de agora.
Entre os “sub-cidadãos”, desprovidos da efetividade dos direitos fundamentais
garantidos na Constituição, essa crise se perpetua; a descrença é geral. A
intervenção ministerial nestas situações, como ocorre no Norte de Minas,
tradicionalmente marcado por políticas governamentais equivocadas e pouco
democráticas, se faz necessária. O resgate da participação cidadã é um objetivo de
difícil alcance, mas sem dúvidas que é um instrumento importante para se atingir
qualquer desiderato que se queira relacionar com a eficácia de direitos
fundamentais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Daí a importância do Ministério Público utilizar do prestígio e confiança de que
desfruta perante estas comunidades para funcionar como instrumento “catalisador
de potencialidades” tendentes a contribuir para o alcance do bem comum, que na
seara ambiental, podemos denominar desenvolvimento sustentável.
Com esta espécie de “transferência de confiança” da instituição ministerial
para os demais sujeitos seria possível, num primeiro momento, iniciarmos um
processo de mudança, de transformação social, de uma apatia generalizada, para
uma espécie de “solidariedade ativa”. Com isto seria possível a defesa dos
ecossistemas por parte de cada um, mas também a contribuição de forma ativa para
que terceiros se engajem no processo de transformação social, até porque ninguém
transforma a realidade sozinho; há de haver um processo de convencimento que se
dá através da sensibilização.
Não estamos aqui a defender que o Ministério Público demandista deva
deixar de existir. Entendemos que há de haver também nessa seara um
aperfeiçoamento do perfil da atuação. Isto é, quando não for possível a composição
do ponto de vista da resolutividade do conflito posto, também outros instrumentos
metajurídicos, embora de caráter demandista, devem ser manuseados. Cite-se a
comunicação de eventuais danos ambientais a empresas certificadoras para que
apurem a sustentabilidade das empresas que atestam ser “limpas”, bem como a
9
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comunicação a bolsas de valores e acionistas, para que vislumbrem o verdadeiro
perfil de sustentabilidade que as empresas poluidoras estão a apresentar na
realidade, que não seja o mero marketing da sustentabilidade.
Assim, nesta perspectiva, entendemos que o Ministério Público é demandista
quando não resolve os conflitos pelo consenso, pela composição, e resolutivo
quando consegue a harmonização entre os diversos interesses em jogo.
Sem dúvidas que a pacificação social através da harmonização de interesses
é muito mais salutar ao desenvolvimento sustentável que aqui se defende como
objetivo a ser alcançado pelo Ministério Público, ou seja, a resolutividade da atuação
ministerial poderá ser importante instrumento para a efetivação do direito
constitucional ao desenvolvimento sustentável.
1.2. A Instituição do Ministério Público
O conceito de instituição não é dos mais simples, dada sua repercussão nas
diversas searas do conhecimento. Ontologicamente podemos afirmar que o conceito
em referência apresenta três elementos. O primeiro conforme ensina ROUBIER
(apud MACHADO, 1998) trata-se da sua relativa permanência espacial e temporal.
O segundo elemento na esteira de ELLUL (apud MACHADO, 1998) diz respeito à
espontaneidade organizacional. O terceiro elemento da instituição é representado
por uma idéia ligada a um valor de relevância social, qual seja o bem comum, que
lhe serve de vetor na persecução de suas finalidades.
MACHADO (1998, p.23), nesta perspectiva, conceitua instituição como sendo
a

organização

“nascida

espontaneamente

no

seio

da

sociedade

que

independentemente de regulamentação positiva é reconhecida como ente jurídico
ante a força intrínseca da sua destinação e pela sua permanência no espaço e no
tempo”.
O Ministério Público preenche estes três requisitos. Primeiramente, porque
sua origem remonta há séculos e passou por um processo de transformações
culminando, em nosso país, com o perfil constitucional de função essencial à justiça
e instituição “advogada” da sociedade, indispensável ao regime democrático. Sua
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existência no país é tida como cláusula pétrea Constitucional, o que lhe garante o
requisito ontológico da permanência espaço-temporal, ou seja, enquanto houver
democracia no país é impensável qualquer tentativa de extinguir ou restringir suas
macro-destinações.
Em segundo lugar, porque a sua existência e transformação enquanto
instituição só ocorreram a partir do momento em que seus membros passaram a
desempenhar seus misteres direcionados para os anseios sociais, bem como a
demanda social fez necessário o surgimento da instituição com as características
próprias a seus consectários.
Certo é que, antes de ser consagrada como uma das instituições mais
importantes do país pela Constituição de 1988, o Ministério Público já existia no
Brasil e a demanda social fez com que surgisse espontaneamente com as
características a posteriori levadas a cabo pelos representantes constituintes.
As macro-funções ministeriais previstas na Carta Máxima, quais sejam:
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais
indisponíveis da sociedade aliadas às diversas atribuições que se lhe apresentaram
como metas a serem atingidas, em especial: defesa do patrimônio publico, do
consumidor, da infância e juventude e do meio ambiente, interesses tão caros à
sociedade, estão a indicar o terceiro elemento ontológico indispensável à sua
caracterização como instituição, qual seja, todo seu aparato está direcionado à
busca do bem comum.
Em suma, o Ministério Público historicamente é uma instituição social, pois
surgiu da necessidade de criarem-se mecanismos de respostas fundamentais à
realização da Justiça. Pelo seu papel tornou-se imprescindível à função jurisdicional,
o que lhe acarretou o caráter de permanência, erigido ao status de cláusula
superconstitucional, além de possuir uma vocação à defesa dos interesses da
sociedade que o criou.
Não obstante as controvérsias doutrinárias, unidade há entre os estudiosos
acerca da chamada “certidão de nascimento do Ministério Público”, que seria a
“Ordonnance” de Felipe, o Belo, de março de 1303 (ou 1302), a qual fez menção
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pela primeira vez de forma expressa ao procureur du roi (les gens du roi) agentes do
poder real perante as cortes, a quem competia a tutela dos interesses do estado,
separados da pessoa e dos bens do rei.
TORNAGHI (1976) assevera que esse ato de Felipe foi o resultado da reação
dos soberanos contra os senhores feudais que lhes arranhavam a soberania;
através dele o rei chamou para si o poder supremo, colocou-se acima de todos por
poder atuar perante o Poder Judiciário. Ensina também o citado autor que “foi nesta
época que o Ministério Público começou a ser chamado Parquet” com o objetivo de
conceder-se prestígio e força aos procuradores. Membros do Ministério Público não
se dirigiam aos Juízes do chão, mas de cima do mesmo estrado (parquet) em que
eram colocadas as cadeiras daqueles e falavam de pé, sendo por isso chamados de
“Magistratura de Pé”. Entendemos que tal nomenclatura não coaduna com a
perspectiva do Ministério Público resolutivo, em que é impensável uma postura
ministerial distante da sociedade, que está a sugerir a noção de estrado.
A partir da revolução burguesa de 1789, com as profundas reformas políticas
daí decorrentes, surgiram outros instrumentos normativos que passaram a tratar de
forma mais minuciosa a instituição ministerial. Destaca-se diploma legislativo de
1790 que fez distinção entre as funções atribuídas ao Ministério Público, aos órgãos
administrativos, judiciários e legislativos. Passa a ser não mais mero representante
da coroa, mas representante da sociedade e defensor de seus interesses
indisponíveis. Destaca aludido diploma também a independência dos membros do
Ministério Público em relação aos tribunais junto aos quais atuavam.
No Brasil, é interessante a relação de uma maior ou menor ênfase ao
Ministério Público conforme o grau de democracia e determinado período histórico.
Foi o Código Criminal de 1832, no período regencial, o primeiro código a tratar de
forma abrangente e sistemática a instituição do Ministério Público. Já no início da
República o Decreto 848 de 11/10/1890 é tido como precursor da sua
independência. A Constituição da República de 1891 praticamente silenciou sobre a
instituição.

A Constituição de 1934, que inaugurou período democrático e de

conquistas sociais como a CLT, o Código de Águas e o Código Florestal,
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proporcionou também, várias conquistas ao Ministério Público, destacando-se a
estabilidade conferida a seus membros e a regulamentação do ingresso na carreira.
Na Carta de 1937, ditadura Vargas, Estado Novo, pouco se falou da
instituição ministerial. Na Carta de 1946, nitidamente democrática, deu-se a
independência institucional. Instituiu-se o Ministério Público Federal e Estadual, suas
estruturas, a estabilidade na função, o concurso de provas e títulos, a promoção e a
só remoção por representação motivada da Procuradoria-Geral. A Carta de 1967, na
Ditadura Militar, trouxe a subordinação do Ministério Público ao Judiciário. A
Constituição de 1969 retirou do Ministério Público importantes conquistas tais como:
as mesmas condições de aposentadoria e vencimentos atribuídos aos juízes e a
perda da sua independência pela subordinação, ao lado das Forças Armadas e
funcionários públicos, ao Executivo.
A Carta Máxima de 1988 outorgou ao Ministério Público um tratamento
consentâneo com seu papel social e o consagrou definitivamente como grande
instituição republicana. Conforme o professor Alexandre de Moraes (2005, p.541), a
instituição foi colocada topograficamente em capítulo constitucional especial,
consagrando sua autonomia e independência e ampliando-lhe as funções em defesa
dos direitos, garantias e prerrogativas da sociedade.
Acerca das características sui generis do Ministério Público brasileiro
assevera SLAIB FILHO (1994):
O Ministério Público brasileiro, com a moldura e a consistência
que foi dada pela Constituição de 1988, bem representa a
contradição decorrente de tais influências, pois: (a) dos
Estados Unidos, herdou a desvinculação com o Poder
Judiciário, a denominação de sua chefia, o controle externo de
determinadas atividades administrativas ligadas ao Poder
Executivo, (...), a postura independente que aqui somente se
subordina à consciência jurídica de seu membro, como aliás,
está na Lei Maior ao assegurar sua autonomia funcional e
administrativa (art.127); (b) da Europa continental, herdou a
simetria da carreira com a magistratura, inclusive as
prerrogativas similares, o direito de assento ao lado dos juízes,
as vestes próprias e até mesmo o vezo de atuar como se
magistrado fosse, embora devesse ter o ardor do advogado no
patrocínio da causa. O Ministério Público desenvolveu sob a
13

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós – Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

influência do Novo e Velho Mundo, e da simbiose vem a sua
força (...)

GOULART (2007) defende a tese de que o Ministério Público pós-88 deve
assumir o papel de instituição agente da vontade política transformadora, cabendolhe a tarefa de definir e participar de ações político-jurídicas tendentes à
consolidação do projeto constitucional de democracia participativa. Para isto seria
necessária a implementação da estratégia institucional consubstanciada na
persecução de uma sociedade livre, justa e solidária tendente ao desenvolvimento,
que viabilize a minimização das desigualdades e a promoção do bem de todos.
Assevera o autor em referência que não obstante na perspectiva jurídicoconstitucional (formal) o Ministério Público esteja estruturado para exercer seu papel
transformador, na prática, há a possibilidade de um comportamento passivo
impotente que pode acarretar a perda de sustentação social da instituição.
Nesta linha, o alcance do bem-comum, aqui chamado desenvolvimento
sustentável, deve ser o objetivo a ser perquirido por todos os membros do Ministério
Público de forma transversal, ou seja, perpassando todas as áreas de atribuição
ministerial. Com isto, fortalece-se a instituição e por via reflexa a própria democracia.
A apatia referida deve ser combatida e rechaçada pelos órgãos de controle interno e
pela própria sociedade.
1.3. Dos Princípios Informadores da Instituição
O Ministério Público nos termos do artigo 127 da Constituição Federal é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Para a proteção de tão importantes interesses, fez por bem
o Poder Constituinte em prever no corpo da nossa Carta Máxima princípios
informadores da instituição. Estes princípios são todos tendentes ao seu
fortalecimento e à garantia de uma atuação ministerial independente e eficiente
quais sejam: princípio da unidade, da indivisibilidade, da independência ou
autonomia funcional e o princípio do promotor natural.
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MORAES (2005, p. 542) ensina que “a unidade significa que os membros do
Ministério Público integram um só órgão sob a única direção de um só ProcuradorGeral, inexistindo tal unidade entre os seus diversos ramos e entre Ministérios
Públicos de estados diferentes.” O mesmo autor destaca acerca da indivisibilidade
que “o Ministério Público é uno porque seus membros não se vinculam aos
processos nos quais atuam, podendo ser substituídos uns pelos outros de acordo
com as normas legais”. Acerca da independência e autonomia funcional leciona
MORAES (2005, p.543):
O órgão do Ministério Público é independente no exercício de
suas funções, não ficando sujeito às ordens de quem quer que
seja, somente devendo prestar contas de seus atos à
Constituição, às leis e à sua consciência. Nem seus superiores
hierárquicos podem ditar-lhes ordens no sentido de agir desta
ou daquela maneira dentro de um processo. Os órgãos de
administração superior do Ministério Público podem editar
recomendações sobre a atuação funcional para todos os
integrantes da Instituição, mas sempre sem caráter normativo.
Como ensina Quiroga Lavi , quando se fala de um órgão
independente com autonomia funcional e financeira, afirma-se
que o Ministério Público é um órgão extrapoder, ou seja, não
depende de nenhum dos poderes de Estado, não podendo
nenhum de seus membros receber instruções vinculantes de
nenhuma autoridade pública.(...)A Constituição Federal
valorizou de tal modo a independência e autonomia do
Ministério Público que considera crime de responsabilidade do
Presidente da República a prática de atos atentatórios ao livre
exercício da Instituição.

GOULART (2007) crítico dessa perspectiva reducionista do princípio da
unidade assevera que o Ministério Público pós-88 tem a unidade com conotação
política, ou seja:
O princípio da unidade informa e orienta a atuação políticoinstitucional do Ministério Público que (...) deve estar voltado à
consecução do seu objetivo estratégico: a promoção do projeto
de democracia (...) delineado na Constituição

Nesta perspectiva, o que define o princípio da unidade e o deve delinear são
os objetivos estratégicos institucionais do Ministério Público consagrados na Carta
de 1988 e na teia do mesmo autor, os planos e programas de atuação funcional que
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objetivam atingir aqueles objetivos. Ou seja, os objetivos estratégicos constitucionais
realizam-se na prática através da implantação das metas e prioridades
estabelecidas nos planos de programas de atuação. Destaca também Goulart que a
unidade deve ser construída democraticamente, o que indica que deve haver, no
estabelecimento das metas, oportunidade para o exercício da participação popular,
através de audiências públicas, ou mesmo, entendemos, através de encontros e
diagnósticos realizados democraticamente por instituições especializadas.
Nesta linha de raciocínio, a unidade abrangeria a perspectiva tradicional de
caráter administrativo no sentido de que os membros do Ministério Público integram
um só órgão, com uma só chefia, contudo, na perspectiva constitucional de
instituição política transformadora da sociedade, a unidade está a indicar que
promotores, procuradores de Justiça, administração superior, órgãos colegiados,
corregedoria devem exercer seus misteres vislumbrando o atingimento do objetivo
constitucional único: a promoção do projeto de democracia delineado na
Constituição.
O princípio da independência funcional, conforme delineado acima, objetiva
tornar o membro do Ministério Público imune a pressões internas e externas, mas o
que se tem de destacar é que tal imunidade tem por finalidade garantir que o
membro possa exercer suas funções de forma a atingir os objetivos institucionais
estratégicos delineados na Constituição. Consoante ensina GOULART(2007):
a) A independência funcional, antes de ser uma garantia do
membro do Ministério Público é uma garantia da sociedade,
uma vez que foi instituída para dar ao povo a segurança de
contar com um agente político que no exercício das funções
de defesa dos interesses sociais, possa atuar com
independência, imune às pressões do poder;
b) Quando se fala em dever de obediência à consciência, não
se está tratando de uma consciência espontânea ou
contingente (falsa consciência); mas sim, de uma
consciência autêntica, emancipada e universal (verdadeira
consciência); de uma consciência ética, informada pelos
valores universais da democracia;
c) Quando se fala em dever de obediência ao direito, não se
está tratando da obediência cega do membro do Ministério
Público à literalidade dos textos legais, mas no uso do
direito como instrumento de transformação social, o que
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implica interpretação recontextualizadora da norma, à luz
dos valores que informam o projeto democrático
constitucionalmente delineado (estratégia institucional do
Ministério Público), bem como o reconhecimento de que o
Direito possui diferentes dimensões (política, econômica,
cultural e normativa), portanto a dimensão normativa é
apenas uma delas.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Hábeas Corpus n. 67/759/RJ
da relatoria do Ministro Celso de Melo, por maioria, reconheceu a existência do
princípio do promotor natural no ordenamento pátrio:
O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao
sistema constitucional brasileiro, repele, a partir da vedação de
designações casuísticas efetuadas pela Chefia da Instituição, a
figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma
garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o
membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura
o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar
a própria coletividade, a quem reconhece o direito de ver
atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja
intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e prédeterminados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional
desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência
funcional e na inamovibilidade dos membros da Instituição. O
postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder
do Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade
institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público
de modo hegemônico e incontrastável (...)

NERY JÚNIOR, defensor da existência do princípio em referência no
ordenamento jurídico pátrio, destaca que está consagrado na Constituição Federal
no artigo 128 §5º, n. I, b, e na Lei Orgânica do Ministério Público, em seu artigo 38,
inciso II. Além do mais, em se falando de um sistema criminal tipicamente acusatório
adotado no Brasil, que deixou no passado os procedimentos criminais ex officio, nos
quais o Juiz e o Delegado podiam iniciar a ação penal mediante portaria, deve-se
entender que quando o artigo 5º, inciso LIII, da CF, faz alusão a processar, ou seja,
o jurisdicionado tem direito de ver-se processado somente por autoridade
competente, está a indicar que esta autoridade competente, previamente
estabelecida pelas leis processuais e de organização judiciária, é uma garantia do
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cidadão que objetiva eliminar a figura do “acusador encomenda”, mas também do
arquivador parcial.
Neste sentido NERY JUNIOR (2004, p.127) assevera que a “designação
arbitrária pode funcionar inversamente, não com o propósito de nomear-se um
“acusador público de encomenda”, mas um promotor de justiça com a finalidade de
assegurar a impunidade de alguém”, por determinação do Procurador-Geral de
Justiça. Destaca quatro requisitos para o princípio, bem como a restrição que o
princípio impõe aos poderes do Procurador-Geral na medida em que as designações
e delegações devem circunscrever-se aos casos taxativamente previstos em lei.
Assim, o princípio do Promotor Natural estaria a exigir a presença de quatro
requisitos:
a) a investidura no cargo de Promotor de Justiça; b) a
existência de órgão de execução; c) a lotação por
titularidade e inamovibilidade do Promotor de Justiça no
órgão de execução, exceto as hipóteses legais de
substituição e remoção; d) a definição em lei das
atribuições do órgão.

Em suma, enquanto com a unidade institucional visa obter-se maior eficiência
na atuação ministerial, com a inamovibilidade, autonomia funcional e proibição do
promotor de exceção tem-se garantida a atuação ministerial isenta de quaisquer
tipos de pressão, independente e com total imparcialidade. Além disso, toda essa
gama de princípios deve ser interpretada na esteira de GOULART (2007) levando-se
em conta os programas e metas institucionais que tenham por objetivo a
transformação social e a garantia da democracia.
1.4. Das Garantias e Atribuições da Instituição Ministerial como Cláusula
Pétrea Constitucional
As garantias constitucionais do Ministério Público têm por objetivo
proporcionar à Instituição o pleno e independente exercício de suas funções. Para
isto a Constituição estabelece garantias aos membros do Ministério Público e à
própria Instituição. São garantias institucionais propriamente ditas a Autonomia
funcional, administrativa e financeira e os modos de nomeação e destituição dos
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Procuradores-Gerais. Autonomia funcional diz respeito, como dito acima, à
vinculação do agente ministerial, tão somente, à Constituição, à Lei e a sua
consciência, ficando absolutamente imune a quaisquer balizamentos que não estes.
A autonomia administrativa e financeira relaciona-se com a capacidade da instituição
praticar atos próprios de gestão. MORAES (2005: apud MEYRELES, 553) assevera
que:
A autonomia financeira é a capacidade de elaboração da
proposta orçamentária e de gestão e aplicação dos recursos
destinados a prover as atividades e serviços do órgão titular da
dotação. Essa autonomia pressupõe a existência de dotações
que possam ser livremente administradas, aplicadas e
remanejadas pela unidade orçamentária a que foram
destinadas. Tal autonomia é inerente aos órgãos
funcionalmente independentes, como são o Ministério Público e
o Tribunal de Contas, os quais não poderiam realizar
plenamente as suas funções se ficassem na dependência de
outro órgão controlador de suas dotações orçamentárias.

Ressalta o Ministro Celso de Melo, no Mandado de Segurança 21.239 acerca
da segunda garantia institucional:
Dentre as garantias objetivas, ou de índole constitucional,
asseguradas pela nova Constituição ao Ministério Público, está
aquela que consagra o princípio de autogoverno dessa
instituição, cuja realidade, em nosso sistema de direito positivo
deriva essencialmente da alta missão institucional que vincula o
Parquet, de modo absolutamente incondicional, à tutela da
ordem jurídica, à defesa do regime democrático e à proteção
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Além das garantias institucionais têm os membros do Ministério Público
asseguradas a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio e
vedações constitucionais, todas tendentes a garantir-lhes a liberdade e a
imparcialidade no desempenho de suas atribuições. A vitaliciedade consiste no fato
de que o membro do Ministério Público somente poderá perder seu cargo por
sentença judicial transitada em julgado proferida em ação própria a este fim e em
casos específicos. A vitaliciedade somente é adquirida após a aprovação em
concurso público e transcorrido o prazo de 02(dois) anos de estágio probatório, ou
seja, transcorrido o prazo do estágio probatório tão somente com decisão judicial
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final é possível a perda do cargo, o que garante ao órgão ministerial ampla e
irrestrita possibilidade de defesa e liberdade no desempenho de suas funções.
A inamovibilidade consiste na impossibilidade de remoção ou promoção ex
ofício do órgão ministerial, salvo por motivo de interesse público, assegurada a
ampla defesa, por voto da maioria absoluta do órgão colegiado competente do
Ministério Público. Destaque-se assim a garantia de liberdade de exercício em
determinada promotoria por parte do promotor titular, o que reforça sua
independência e autonomia. A irredutibilidade de subsídio visa impedir que o
membro do Ministério Público fique sujeito a pressões desta ordem que possam vir a
afetar sua garantia de subsistência e a sua independência.
As vedações expressas aos membros do Ministério Público, também
tendentes a garantir-lhes a imparcialidade são: receber, a qualquer título e sob
qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; exercer a
advocacia; participar de sociedade comercial, na forma da lei; exercer, ainda que em
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério; exercer
atividade político-partidária; receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou
contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei; exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se
afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria
ou exoneração.
Todo este arcabouço de garantias, vedações e princípios previstos na
Constituição Federal de 1988 que informa a instituição ministerial, de origem remota
nas ordenanças de Felipe, o Belo, da França, tem por objetivo a salvaguarda não da
instituição propriamente dita mas, sobretudo, do interesse público consubstanciado
nos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos que tem por missão
defender.
Destaque-se que o caráter de agente fiscalizador, de transformador da
realidade social, de defesa do regime democrático, da ordem jurídica, da legalidade,
da moralidade pública e de outras importantes funções institucionais são tão
essenciais ao estado democrático de direito que se transmudaram em verdadeiras
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garantias institucionais e talvez as mais importantes. Pois enquanto o Ministério
Público estiver utilizando seus instrumentos para a salvaguarda destas essenciais
missões, é absolutamente impensável e inconstitucional qualquer tentativa de
redução de suas garantias e prerrogativas.
A CF/88 no seu artigo 127 reza que o Ministério Público é instituição
permanente, donde se intui que a instituição é cláusula pétrea ficando, portanto,
imune ao poder constituinte reformador. Leia-se: qualquer tentativa do constituinte
derivado ou do legislador infraconstitucional de limitar ou impedir a ação ministerial
tendente a alcançar os objetivos consagrados pela Constituição de 1988 estará
eivada de inconstitucionalidade. Além do mais, o Ministério Público consoante
consta do artigo 127 da CF tem o dever de defender o regime democrático, que por
força do artigo 60, §4º, incisos II e IV, da CF é cláusula pétrea.
Em sendo o Ministério Público função essencial à Justiça, não havendo
dúvidas de que a Justiça é cláusula pétrea, não há como negar-se o status de
cláusula superconstitucional ao Ministério Público. Ademais, é função precípua do
Ministério Público a defesa dos direitos e garantias fundamentais individuais,
homogêneos e coletivos, o que o coloca na condição de verdadeiro agente da
transformação social e da busca da efetividade de tais direitos, que são consagrados
como cláusula inalterável de nossa Carta. Logo, qualquer tentativa de alterar este
regime de proteção com enfraquecimento da instituição terá a pecha da
inconstitucionalidade. Destaque-se por fim que todas as garantias e atribuições
ministeriais só terão o condão de funcionar como verdadeiro escudo protetor
institucional, na medida em que seus membros se valham desses atributos para a
busca do bem-comum.
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1.5. Ministério Público e a Proteção do Meio Ambiente
Em tempos de caos no clima, erosão da biodiversidade, crise civilizatória, em
sendo o Ministério Público defensor do Meio Ambiente, as garantias e arcabouço
institucional que emanam da Constituição Federal de 1988 e da própria formação
histórica da Instituição, tornam-se ainda mais relevantes, porquanto permitem a seus
membros total autonomia, independência, imparcialidade no manejo seja da Ação
Penal Ambiental, Ação Civil Pública ou Termo de Ajustamento de Conduta que são
os principais instrumentos de que dispõe para o enfrentamento das demandas e
conflitos ambientais que se lhe apresentam. Além de permitirem a adoção de uma
série de outros caminhos não tradicionais e até mesmo inovadores que podem
contribuir para o enfrentamento da crise ambiental.
A defesa do meio ambiente com a relevância e status que o tema vem
tomando nas últimas décadas, sobretudo no que tange à questionável capacidade
de carga do planeta, o que pode colocar em risco a própria existência da
humanidade, impõe ao Ministério Público a necessidade de uma célere e urgente
mudança de paradigma, não é mais tão somente o agir ilegal do ponto de vista
ambiental que desafia a intervenção ministerial. Não nos basta mais o estar
simplesmente legal, é fundamental que além da legalidade haja a necessária
sustentabilidade ambiental, indispensável à nossa própria existência e das gerações
futuras.
Em um sistema político-econômico tipicamente liberal, existe uma separação
entre os bens particulares e os bens de uso comum, cuja tutela fica sob a
responsabilidade do governo, e da sociedade de forma difusa. Ao contrário dos
primeiros, os bens de interesse comum não dispõem de mecanismos de proteção
eficientes e ágeis, haja vista que pertencem a todos, mas a ninguém em particular.
Os recursos naturais, neste diapasão, são bens desta segunda espécie e que por
pertencerem a todos, serem gratuitos, acabam por ter um número indefinido de
consumidores, o que leva a seu consumo de forma insustentável e destrutiva. Na
fala de DRUMOND (2001, p.129): “Um bem sem preço, no âmbito de uma economia
onde todos os bens têm preços, tende a ser sucateado pelo sobre-consumo”.
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Certo é que esta perspectiva dos recursos naturais como interesses difusos e
indivisíveis é um fator, que no estágio atual do modelo econômico praticado no
Brasil, leva a problemas sérios ambientais, seja no que diz respeito ao consumo
desregrado, que conduz a questionamentos quanto à capacidade de carga dos
ecossistemas, seja no que diz respeito a um sistema protetivo mais eficaz dada a
ausência de titularidade determinada destes direitos erigidos constitucionalmente ao
status de direito fundamental da pessoa humana.
Outro problema a afetar os recursos naturais apontados por Drumond é a sua
suscetibilidade às externalidades. Segundo Paul Portney (apud DRUMOND: 2001,
p.132): “Uma externalidade ocorre sempre que as transações entre duas partes
causarem um benefício ou um custo a uma terceira parte e sempre que esse
benefício ou esse custo não for levado em conta nos entendimentos entre as duas
primeiras partes”. As externalidades podem ser positivas ou negativas na medida em
que produzem benefícios ou malefícios a terceiros. As externalidades negativas que
são as que mais atingem os recursos naturais, dada sua gratuidade e titularidade
difusa, se tornam difíceis de serem combatidas, pois sua defesa exige uma ação
coletiva eficaz em relação a um bem cuja propriedade é por definição comum. Na
fala de DRUMOND (2001, P.132): “O pertencimento genérico dos recursos (naturais)
à comunidade ou ao Estado tem se mostrado insuficiente para defender os recursos
de propriedade comum contra as agressões à sua integridade”.
Nos conflitos decorrentes de externalidades negativas a inicial visão de
infinitude dos recursos naturais, aliados a sua gratuidade levam os exploradores a
tratá-los de forma perdulária, pois não levam em consideração os custos de
produção deste capital natural. Esta situação de capital natural, mas fora do
mercado, torna tais recursos altamente sujeitos a externalidades negativas. Na
esteira de DRUMOND (1995, p.37): “Tornam-se órfãos” no sistema jurídico-político,
ou meros “enteados” distantes da comunidade ou do poder público, que demoram a
defendê-los das externalidades e dos abusos.
Além da titularidade difusa, das externalidades negativas, outro ponto de
relevo no que toca á proteção dos recursos naturais numa perspectiva de ação
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coletiva é a apatia da comunidade que decorre muitas vezes da existência dos
“caronas” que embora não tenham se mobilizado para o cumprimento de seu dever
Constitucional de proteção ao meio ambiente, acabam por pegar uma carona nos
benefícios atingidos pelos ativistas que integram o grupo. Logo, “se os outros vão
fazer, para que me mover?”.
O chamado “multissetorialismo”

2

que dá ênfase especial à perspectiva

cultural do ambientalismo no sentido da disseminação de valores tendentes a um
consenso em prol do desenvolvimento sustentável entre os diversos setores e atores
nacionais, conquanto tenha na idéia-força do discurso ambientalista sua bandeira,
não tem conseguido converte-lo automaticamente em práticas. Alonso (2000, p. 5)
assevera que: “A própria difusão do discurso sustentabilista se deve menos ao
proselitismo de atores ambientalizados do que à existência de constrangimentos
políticos e morais que vedam o reconhecimento e validação a posições
ambientalmente incorretas”.
Indene de dúvidas que o proselitismo ambiental é de suma importância para
a construção de uma nova racionalidade necessária a uma eficiente proteção dos
bens naturais, mas este recurso por si só não é suficiente para a resposta adequada
à crise ambiental anunciada. Outras formas de combate às lesões aos recursos
naturais hão de ser implementadas e outros sujeitos hão de atuar.
Porquanto o Ministério Público age em nome próprio, mas em defesa dos
interesses indisponíveis da sociedade, sua atuação pode ser enquadrada como uma
forma de ação coletiva relativa aos recursos naturais. Destacando-se nessa forma
de ação dos demais sujeitos pela sua própria natureza constitucional, pela sua
“força”, o que diminui sensivelmente o que Drumond chamou de paradoxos da ação
coletiva. Sendo o Ministério Público órgão que age em defesa dos interesses da
sociedade, deixará de existir a figura dos “caronas” em relação aos integrantes do
grupo, mas corre-se o risco de criar-se uma apatia generalizada e a instituição

2

ver a respeito VIOLA, El. & Leis (1995), O ambientalismo multissetorial no Brasil para além da Rio-92: o
desafio de uma estratégia globalista viável”, in Viola, E. et alli, Meio Ambiente, desenvolvimento e cidadania:
desafios para as ciências sociais, SP, Cortes.
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ministerial tornar-se panacéia para todos os males ambientais e a falta de estrutura
e recursos contribuir para uma piora na qualidade dos recursos naturais.
Em sendo a instituição defensora do meio ambiente há de agir como se fosse
procuradora da sociedade, deixando de existir a propalada falha, dada a inexistência
de um interesse particular específico ou titularidade difusa dos recursos naturais,
pois cabe à instituição agir de ofício, embora de forma imparcial, na estrita defesa
dos interesses de quem representa, diga-se, a coletividade.
Acerca das externalidades negativas cabe ao Ministério Público manejar
todos os instrumentos de que dispõe, seja a Ação Penal, Ação Civil Pública,
Inquérito Civil Público e Termo de Ajustamento de Conduta, mas também
desenvolver uma ação pró-ativa e interventiva junto aos outros sujeitos da ação
coletiva

(estado,

sociedade,

OSCIP,

movimentos

sociais)

tendentes

ao

empoderamento e à criação das condições para que estes possam também, de
forma independente, cumprir com seus papeis na defesa do meio ambiente e na
solução dos conflitos ambientais.
O Ministério Público, como toda instituição, tais como a família, a propriedade,
a nação, tem sua origem e permanência no meio social. Isto é, nasceu das
necessidades sociais e deve cumprir seu papel enquanto instituição, qual seja a
busca do interesse comum, sob pena de perder sua base de legitimação que
extrapola o direito positivo pois, via de regra, as instituições são pré-jurídicas e só
após determinada experimentação e maturação são reconhecidas pelo ordenamento
jurídico.
Diante do discurso e cenário catastrófico que se nos apresentam, no atual
momento histórico, acerca da capacidade de sustentabilidade do planeta, para
cumprir com seus deveres institucionais, fundamental é que se vá além da mera
aplicação do direito positivo. Instrumentos novos e com maior possibilidade de
provocar mudanças hão de ser implementados para uma conciliação entre o
discurso dos partidários do Crescimento Econômico, do Desenvolvimento Social e
dos ambientalistas.
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CAPÍTULO 2

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE

O conceito de Desenvolvimento é relativamente novo, remonta ao PósSegunda Guerra. Entretanto, o conceito de crescimento econômico pode ser
encontrado em vários momentos da história e em particular nos primórdios do
Capitalismo. No Liberalismo ele tinha uma nítida forma individualista. Cada um
promovendo o crescimento (ou progresso, como vai colocar Augusto COMTE)
coletivamente fará o progresso da Nação. O projeto de progresso é ligado ao bom
desempenho da iniciativa privada e não tem vínculo com o Estado. Quando aparece
o termo desenvolvimento, seja no século XIX seja no início do XX, está posto dentro
de um contexto civilizatório, geralmente ligado a Neocolonialismo.
Na segunda metade do século XX a concepção de desenvolvimento, no
mundo capitalista, teve os EUA como modelo a ser alcançado por aqueles países
que a partir do discurso de posse do Presidente Truman foram taxados de
subdesenvolvidos. Os Estados Unidos da América passaram a protagonizar essa
arrancada para o desenvolvimento. Os modelos do New Deal de Franklin Delano
Roosevelt e o Planejamento Estatal dos Planos Quinqüenais de Stalin serviram de
primeiros modelos para a instrumentalização do Estado (que já não é mais Liberal)
rumo ao desenvolvimento. A economia é a principal ferramenta. O modelo de
desenvolvimento é econômico na forma de crescimento econômico, industrialização,
urbanização e economia de escala, tendo a frente o estado, o capital nacional e o
internacional.
Mesmo com o crescimento dos problemas sociais e ambientais, tratados
como externalidades no modelo economicista, na forma mais atual de internalizá-lo,
tradicionalmente a renda per capita e seu crescimento tem sido utilizada como o
principal indicador de desenvolvimento social. Entretanto, sendo média geral, pode
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camuflar processos de concentração de renda, na medida em que, não representa a
realidade da sua distribuição. É um indicador que não reflete o nível de bem-estar da
população, nem demonstra a participação da população de baixa renda, que pode
ser bastante numerosa. (SOUZA, 1999)
O desenvolvimento é, via de regra, estudado sobre três enfoques. O primeiro
e mais simplista é tendente a tratar o desenvolvimento como crescimento
econômico, o que inclusive facilita a sua mensuração, pois leva em consideração
indicadores tradicionais como, por exemplo, o Produto Interno Bruto e Renda Per
Capita. A segunda perspectiva tende a considerar o desenvolvimento econômico
como mera ilusão, crença, mito. Consideram impossível que os países mais pobres
ou os emergentes atinjam o grau de riqueza do pequeno grupo de países tidos como
desenvolvidos. Haveria assim uma rígida hierarquia entre as nações, considerando a
equivalência simplista entre desenvolvimento e riqueza. Uma terceira corrente surge
em contraposição ao simplismo da primeira corrente e ao ceticismo da segunda,
surgindo o que VEIGA (2005) nomeou “caminho do meio” que é o mais desafiador e
mais difícil de ser trilhado. Nele o desenvolvimento deve contemplar aspectos
econômicos, sociais e ambientais.
A tese do desenvolvimento como mero crescimento econômico sofreu abalo
significativo, sobretudo a partir da década de 1990 quando a ONU através do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou o “Índice de
Desenvolvimento Humano” – IDH que vai muito além da Renda Per Capita.
RIVERO (2002) assevera que os gurus do mito do desenvolvimento têm uma visão
meramente quantitativa do mundo, ignorando os processos qualitativos históricoculturais e até os impactos ecológicos decorrentes do crescimento econômico.
VEIGA (2005), por sua vez, destaca que nos países industrializados a identidade
nacional, precedeu a consolidação da autoridade estatal. A Nação foi a base do
Estado moderno, paradigma que se inverteu nos estados em desenvolvimento.
Para uns o “caminho do meio”, entre o derrotismo dos defensores do mito do
desenvolvimento e os reducionistas que o igualam ao crescimento econômico, seria
aquele apontado por SEN (1999) que procura demonstrar a necessidade de se
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reconhecer o papel das diferentes formas de liberdade no combate às privações,
opressões e desigualdades. A liberdade é vista como o principal fim e o principal
meio do desenvolvimento.
Nesta perspectiva corrobora VEIGA (2005):
O Desenvolvimento requer que se removam as principais
fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de
oportunidades econômicas e destituição social sistemática,
negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência
de Estados repressivos.

Já

FURTADO

(2004)

nesta

mesma

perspectiva

destaca

que

o

desenvolvimento deve ser caracterizado pelo seu projeto social subjacente, isto é,
pela sua nuance social capaz de contribuir para uma efetiva melhoria das condições
de vida da massa da população. Ao contrário do modelo de crescimento que se tem
vislumbrado no Brasil, nitidamente voltado para a preservação dos privilégios das
elites.
O sucesso da política de sustentabilidade do desenvolvimento de um país
está intimamente relacionado com sua população e sua capacidade de organização,
defesa do bem comum e perspectiva do coletivo prevalecendo sobre o individual.
Leia-se: capacidade de ação coletiva e participação na vida democrática. O
crescimento econômico por si só não é capaz de nos conduzir ao desenvolvimento,
projetos voltados notadamente para minimização das desigualdades e investimentos
em setores tendentes à promoção de aspectos ambientais, culturais, sociais, e não
meramente econômico-financeiros têm sido, principalmente desde a década de 90,
portadores de uma nova perspectiva de desenvolvimento: o desenvolvimento
sustentável.
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2.1. Desenvolvimento Sustentável
A relação entre desenvolvimento e recursos naturais, desde a Revolução
Industrial, se configurou como apropriação de matérias-primas. O modelo de
desenvolvimento Taylorista-Fordista que se expandiu pelo mundo entre as décadas
de 40 e 80 do século XX, se baseava no estoque e no consumo indiscriminado de
energia em todas as suas formas. A energia elétrica e principalmente os
combustíveis fósseis eram a matriz energética do sistema indiscutivelmente. O
grande crescimento econômico capitalista do pós-guerra parecia inesgotável.
Entretanto seqüelas deste processo avassalador de crescimento não tardaram a
surgir. GREIDER (1997) escreve:
Imaginem uma maravilhosa máquina nova, forte e flexível, uma
máquina que colhe ao mesmo tempo em que destrói. É imensa
e muito móvel, semelhante às modernas máquinas agrícolas,
mas muito mais complicada e poderosa. Pensem nessa
máquina espantosa correndo em campo aberto e ignorando as
fronteiras familiares, enquanto sulca os terrenos e derruba as
cercas num ritmo avassalador, ao mesmo tempo fascinante e
assustador. À medida que avança, a máquina vai amontoando
todo tipo de riqueza, mas vai também deixando atrás de si uma
trilha de devastação.
Agora, imaginem que há, dentro dela, uma espécie de força
muito habilidosa, mas ninguém está no volante. Na verdade,
essa máquina não tem volante e nem sequer alguém que a
dirija ou controle sua velocidade e rumo. Ela é sustentada
apenas pelo seu próprio movimento para frente, guiada por
seus próprios apetites. E está se acelerando cada vez mais.
(...) o capitalismo moderno impulsionado pelos imperativos da
Revolução Industrial global. A metáfora é imperfeita, mas
oferece uma maneira simplificada de visualizar o que é
terrivelmente complexo, abstrato e impossivelmente difuso – o
drama de um sistema econômico livre de regulação que está
reorganizando o mundo.

No quadro de avanço avassalador deste novo capitalismo, com a rápida
urbanização, o aumento da pobreza, a volta das epidemias, a extinção de espécies,
foi a esgotabilidade dos recursos naturais que levou em 1972 a publicação de um
livro que causou muita polêmica e debate: "Os Limites do Crescimento". Este foi o
resultado do trabalho de investigação realizado por uma equipe do Massachusetts
Institut of Technology (MIT) coordenada por Donella Meadows, a pedido do Clube de
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Roma, uma associação informal de empresários, estadistas e cientistas.
Basicamente, afirmou-se naquela altura que, ao ritmo do crescimento da população,
da utilização de recursos naturais, da poluição, etc., vinha ao longo do século XX por
finais do Séc. XXI, a Humanidade correria sérios riscos de sobrevivência. Muito se
escreveu a desvalorizar os argumentos apresentados, freqüentemente deturpandoos, mas, seu alerta e as condições de impacto ambiental cada vez mais visíveis
levaram a ONU em suas conferências e estudos a propagar a questão.
Com o alerta do clube de Roma um novo conceiro de desenvolvimento
começa a ser elaborado: Desenvolvimento Sustentável. Segundo a Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das
Nações Unidas, o Desenvolvimento Sustentável é um conjunto de processos e
atitudes que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade
de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Em 70,
Maurice Strong e Ignacy Sachs elaboram o conceito de ecodesenvolvimento
apresentado durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Estocolmo, 1972), a qual deu origem ao Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA.
Com os “hippes”, na década de 60, surgem as primeiras comunidades
sustentáveis, ecovilas, que até hoje são exemplos plenos de como aliar o
desenvolvimento sustentável ao desenvolvimento humano integral, dentro dos novos
paradigmas ecológicos e sociais. Em 1987, a CMMAD, presidida pela PrimeiraMinistra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, adotou o conceito de Desenvolvimento
Sustentável em seu relatório Our Common Future (Nosso futuro comum), também
conhecido como Relatório Brundtland.
O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula
da Terra de 1992 - Eco-92, no Rio de Janeiro. O Desenvolvimento Sustentável
busca o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico e serviu
como base para a formulação da Agenda 21, com a qual mais de 170 países se
comprometeram, por ocasião da Conferência.
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A Declaração Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável, realizada em Joanesburgo, afirma que o Desenvolvimento Sustentável
é construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores” —
desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Esse
paradigma reconhece a complexidade e o interrelacionamento de questões críticas
como pobreza, desperdício, degradação ambiental, decadência urbana, crescimento
populacional, igualdade de gêneros, saúde, conflito e violência aos direitos
humanos. O PII (Projeto de Implementação Internacional) apresenta quatro
elementos principais do Desenvolvimento Sustentável — sociedade, ambiente,
economia e cultura.
Acerca da sustentabilidade existem diversas correntes doutrinárias que
enfrentam tão importante questão. A primeira linha de autores está entre aqueles
que acreditam que o crescimento econômico e a conservação da natureza não
sejam conflitivos, havendo inclusive estudiosos que defendem a idéia de que o
crescimento econômico só é nocivo ao meio ambiente no início, que atingindo
determinado patamar de renda per capta o crescimento passa a contribuir para a
melhoria das condições ambientais. A segunda concepção de sustentabilidade tem
em GEORGESCU (1995) seu principal defensor, segundo o qual as atividades
econômicas gradualmente transformam energia em formas de calor tão difusas que
são inutilizáveis. Para o pensador em certo momento a humanidade deve apoiar a
continuidade de seu desenvolvimento na retração, isto é com o decréscimo do
produto. VEIGA (2006), referindo-se a Herman E. Daly assevera que este propõe um
caminho, que não chega a ser o caminho do meio, mas pelo menos é mais otimista,
segundo o qual o crescimento econômico deve ser superado pelo resgate da idéia
de condição estacionária de Stuart Mill. Segundo MILL (apud VEIGA, 2006) 3:
Se a Terra tiver que perder a grande parte de amenidade que
deve a coisas que o aumento ilimitado da riqueza e da
população extirparia dela, simplesmente para possibilitar à
Terra sustentar uma população maior, mas não uma população
melhor ou mais feliz, espero sinceramente, por amor à

3

MILL, John Stuart. Princípios de Economia Política: com algumas de suas aplicações à filosofia social (Vol.II).
São Paulo: Abril Cultural, 1983 [c1857]
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posteridade, que a população se contente com permanecer
estacionária, muito antes que a necessidade a obrigue a isso.

Em tempos de aquecimento global, caos no clima, erosão da biodiversidade,
a questão da sustentabilidade ambiental torna-se centro de atenção de especialistas
de diversas áreas, parece-nos que a preocupação de MILL acerca do estado
estacionário e da sua não observância bate às nossas portas. O conceito de
sustentabilidade não é de natureza matemática, como agradaria aos positivistas de
plantão. Na realidade atualmente parece estar mais para um “saco sem fundo”, onde
qualquer ação por mais insignificante que seja, acaba por ser rotulada por
sustentável e para os mais desavisados ser entendida como salvadora do planeta.
Há na verdade uma apropriação do conceito, e sua adaptação de acordo com
os interesses de quem o manipula. Certo é que esta noção acaba por ser
“contraditória, pois nunca poderá ser encontrada em estado puro” (VEIGA, 2006).
Contudo é de se destacar o lado positivo desta perspectiva, que pode permitir a
construção de uma conceituação que vai além das necessidades das pessoas,
colocando o indivíduo não como mero paciente, mas como agente cuja liberdade de
decidir, qual valor atribuir ao conceito de sustentabilidade, deve ser objeto a ser
alcançado. SEN (1999) 4 ao criticar o conceito consagrado no Relatório Brundtland,
assevera que “além das cruciais necessidades das atuais e futuras gerações, tão
enfatizadas (...) as pessoas também tem valores. (...) Ver as pessoas apenas em
termos de necessidades é fazer uma idéia muito insuficiente da humanidade...”
O conceito de sustentabilidade, em especial na sua nuance intergeracional,
acerca do diacronismo, que deve permear sua análise, traz dificuldades à visão
econômica tradicional, que não possui instrumentos necessários para avaliar as
conseqüências da ação antrópica implementada atualmente, na capacidade de
escolha das gerações que viverão no planeta daqui a mil anos, e.g.. A toda
evidência, este conceito aberto de sustentabilidade, permite a busca de estratégias e
construção de caminhos que possam contribuir para que as pessoas do ano 3000
possam ter a mesma liberdade que temos hoje, de escolher, entre, por exemplo,
4

SEN, Amartya K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
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preservarmos nossas veredas "oásis do sertão” e locais de beleza cênica
indescritíveis, ou permitir que sejam utilizadas para plantio de oleaginosas para
produção de biocombustíveis, que em função deste ônus já não poderiam ser
taxados de limpos. Permite também a busca de soluções ótimas tanto do ponto de
vista econômico, como social, como ecológico.
Sob égide da sustentabilidade não há de permitir-se um crescimento
econômico a todo custo, com geração de externalidades negativas na esfera social e
ambiental. Nem é ideal um ambientalismo ecocêntrico que gere conseqüências
sociais negativas, muito menos uma bandeira social que leve à destruição de
importantes ecossistemas. No entanto, estes campos de conflitos estão postos.
Nesta linha é que o discurso amplo e complexo da sustentabilidade pode cumprir o
papel de abarcar os diversos interesses e correntes, contribuindo para a busca de
um caminho do meio, que possa levar ao desenvolvimento econômico e social com
as garantias do direito de escolha para as futuras gerações. O já declarado fracasso
do Neoliberalismo e a crise civilizatória anunciada, indicam que a “mão invisível” do
mercado não teria o condão, pelo menos em curto prazo, de levar a esta confluência
de desideratos. É, portanto, fundamental a presença do Estado nesta seara,
buscando harmonizar interesses e regular de forma inteligente, sem tolher outras
possibilidades e avanços, a questão da sustentabilidade.
Na esteira de SEN (1999), o melhor caminho para busca da sustentabilidade
é garantir-se as liberdades públicas, permitindo ao cidadão que seja sujeito deste
processo, com ampla possibilidade de participação na formulação da agenda
ambiental. Não podemos agir como no passado, “permanecendo bestializados”
enquanto as coisas acontecem. Fundamental nesta linha a contribuição do primeiro,
segundo e terceiro setor, para formação de capital social e fortalecimento
institucional. Sem dúvidas de que com maior coesão social, mais firmes laços de
confiança e com instituições mais fortes, a apropriação do conceito de
sustentabilidade ocorrerá, mas por aqueles que têm a clareza da solidariedade, da
finitude dos recursos naturais e dos riscos para as gerações futuras.
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2.2. Fortalecimento Institucional e Desenvolvimento
O Brasil, país de dimensões continentais, com riquezas naturais únicas e
grande disponibilidade de mão de obra, embora tenha se pautado ao longo dos anos
pela cartilha dos organismos internacionais implementando as chamadas pelos
países desenvolvidos de “boas políticas”, não conseguiu atingir o grau de
desenvolvimento

daqueles.

Embora

recentemente

tenha

atingido

índices

consideráveis de crescimento econômico, mantém historicamente uma grande
massa da população à margem do sistema econômico, há desigualdades
significativas e uma concentração de renda cíclica, sem uma perspectiva de
mudança deste quadro em curto prazo.
Esta situação brasileira tem origem no processo histórico de sua formação
econômica. Desde o Brasil Colônia a economia brasileira foi pensada no sentido de
ser destinada a fornecer ao comércio europeu gêneros tropicais tidos como
importantes para aquele, notadamente o açúcar, o algodão e ouro. Na perspectiva
de PRADO (2004), tudo o mais que na Colônia existia, o que não era muito, era
destinado a atingir àquele objetivo primevo. A agricultura colonial brasileira teve
como elemento fundamental a grande propriedade monocultural trabalhada por
escravos, isto em decorrência do caráter tropical da terra, da nova ordem econômica
decorrente dos grandes descobrimentos e dos objetivos dos nossos colonizadores.
Com as devidas alterações a mineração, a partir do século XVIII, está inserida em
um sistema econômico idêntico àquele estabelecido na época da predominância da
monocultura, ou seja, a exploração em grande escala, destinada ao mercado
europeu, destacando-se que o surgimento dos pequenos exploradores deu-se mais
em razão da deterioração do sistema e não em virtude de uma organização estável
e orgânica.
Um primeiro escopo de organização econômica do Brasil sem a base
territorial decorre do setor extrativista, mas afora isto, este extrativismo não se
diferenciou no que diz respeito ao trabalho e estruturação econômica dos demais
setores da atividade colonial. Para PRADO (2004) é neste quadro da organização do
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sistema econômico brasileiro que se tem a origem da concentração extrema da
riqueza que caracteriza a nossa economia. Estes arranjos do sistema que
imperaram durante o período colonial tinham como característica uma evolução da
economia em ciclos, ou seja, houve sucessivamente fases de prosperidade,
seguidas de um maior ou menor período de crise do sistema.
FURTADO (2003) analisando a situação da economia brasileira do século XX
ensina que o Brasil surge como imenso contínuo territorial dotado de unidade
política e cultural, mas descontínuo e heterogêneo do ponto de vista econômico.
Destaca que 2/3 do território nacional constituem imenso vazio demográfico e
econômico, enquanto na outra terça parte destacam-se pelo menos dois sistemas
econômicos autônomos. O sistema sulino de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul e o
Nordestino, que se estende da Bahia ao Ceará, aí atualmente incluído o Norte de
Minas.
Certa é a discrepância entre tais sistemas; enquanto no sul temos um sistema
econômico relativamente integrado, na região nordestina o grau de integração está
aquém da necessidade para se constituir rigorosamente o sistema econômico. Dado
seu baixo nível de renda per capta pode-se dizer que a economia nordestina é
formada por uma série de “manchas” com pouca integração. Até porque não é
possível formar-se um mercado interno além do que estas comunidades têm
condições de pagar, o que não é muito.
Assevera FURTADO (2003) que a economia nordestina ainda se encontra
numa etapa na qual, sem a força estimulante de fatores externos, dificilmente
poderia alcançar uma taxa de crescimento que possa ser considerada satisfatória,
ou seja, uma economia com esse baixo nível de renda não estaria em condições de
gerar espontaneamente a poupança que necessita para acelerar seu ritmo de
crescimento. Já no sistema do Sul, algumas regiões importantes já revelam certa
homogeneidade, embasadas sobretudo nas exportações e na industrialização. Para
o autor a produtividade média e as dimensões absolutas do mercado do sistema
econômico do sul do Brasil já alcançaram nível suficientemente elevado para que
esse sistema esteja em condições de gerar seu próprio impulso de crescimento.
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Certo é que as transformações tecnológicas geram complexos problemas que
enfrenta uma economia como a brasileira cuja mão-de-obra é um recurso
excedente. Via de regra, as inovações tecnológicas tendem a economizar mão-deobra, levando a uma serie de conseqüências sociais nefastas em especial o
aumento do desemprego. Isto na maioria das vezes se dá com recursos
subsidiados, o que aumenta o custo social dessas medidas, pois transfere para a
propriedade de um grupo pequeno, vultosos recursos retirados da coletividade pelo
poder público. Nesta linha, FURTADO (2003) aponta o planejamento dos
investimentos que visam modificar a estrutura do sistema econômico como um
caminho a ser seguido, mas alerta para a necessidade de não se transformarem
num mecanismo de concentração de riquezas ainda maior. Nesta perspectiva, além
do planejamento, o perfil da demanda global deveria ser modificado de forma
significativa e submetido a controle a fim de que possam ser neutralizadas as
tendências à concentração. Entende o autor que, com esses objetivos alcançados,
o setor industrial estará em condições de desempenhar o papel de pólo de um
processo de crescimento capaz de beneficiar o conjunto da coletividade.
Apesar da crítica contida no texto de Furtado, sua proposta, baseada na
industrialização, urbanização e sua desconcentração notadamente em direção ao
Nordeste e Norte, hoje já em operação, também, apresenta problemas. No momento
econômico atual do sistema de divisão internacional do trabalho, os países como o
Brasil contribuem com mão-de-obra barata e ocasionalmente com matérias-primas,
e os países desenvolvidos com capital e técnica para uma produção que se destina
aos países ricos e às minorias privilegiadas dos países pobres. Sinais de que ainda
continuamos, não obstante estarmos no século XXI, na condição de “feitorias dos
países desenvolvidos”.
CHANG (2004) na obra “Chutando a escada”, sinaliza com respostas a este
quadro, afirma que a maioria das instituições e políticas atualmente recomendadas
aos países em desenvolvimento como parte do pacote de “boa governança” e “boas
políticas” pelo mundo desenvolvido foram, na verdade, resultados e não causa do
desenvolvimento econômico. Alerta ainda que os países em desenvolvimento
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cresceram muito mais rapidamente no período em que aplicaram políticas “ruins”
(1960-1980) que nas décadas em que aplicaram as políticas recomendadas pelo
mundo desenvolvido. Conclui que as políticas “boas” têm, na verdade, gerado mais
benefícios aos países desenvolvidos que aos que as aplicam. Aqueles então
estariam a chutar a escada, ou seja, exigindo dos “subdesenvolvidos” esforços e
implementação de medidas e instituições que não foram utilizadas no seu
desenvolvimento.
Em suma, sinalizam com um caminho para o desenvolvimento diferente do
por eles percorrido. Destaca o autor que as instituições “boas”, embora o arcabouço
institucional tenda a

contribuir para

o desenvolvimento, estando aquelas

desacompanhadas de políticas eficazes, não produzem o efeito desejado. Critica o
autor as condicionalidades impostas pelo FMI e Banco Mundial e países
desenvolvidos para apoios financeiros às nações em desenvolvimento. Não obstante
defende que se deve estimular o aprimoramento institucional, sobretudo diante do
enorme potencial de crescimento que uma combinação entre verdadeiras boas
instituições e boas políticas podem gerar. Estas boas instituições não devem ser
necessariamente as anglo-americanas a todos os países impostas.
ABRAMOVAY (2002) defende uma visão institucionalista do desenvolvimento,
ou seja, o desenvolvimento resultaria da maneira como se coordenam as ações
humanas. Logo, o que caracteriza o desenvolvimento é um conjunto de instituições,
regras do jogo, de normas e valores que orientam a conduta do dia-a-dia, de
orientações que reduzem a incerteza dos indivíduos e que associam o trabalho ao
conhecimento. Destaca assim a importância da percepção do mercado não
simplesmente como mecanismo de formação de preços, mas como processo
histórico que reflete poder, estruturas, convicções, normas e controles sociais. Em
suma,

os

mercados

são

estruturas

sociais

cujo

funcionamento

depende

fundamentalmente dos ambientes institucionais em que estão imersos. Segundo
BORDIEU “bancos, empresas, mercados, não existem sem família, Estado, escola,
sindicatos, associações”.
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Nesta linha de raciocínio é de se concluir que a solução do problema da
concentração histórica de riquezas no Brasil, que tem raízes em seu modelo
econômico colonial, nas taxas de crescimento aquém das possibilidades
considerando os recursos disponíveis e aplicados na economia, na desigualdade
das regiões do país, passa para além do planejamento, para a necessidade da
construção e fortalecimento de instituições que tenham o condão de contribuir para o
desenvolvimento do país, com redistribuição de renda, de ativos, de oportunidades e
implementação de uma política adequada às peculiaridades nacionais e locais.
Esse modelo de desenvolvimento hoje tem acumulado propostas que vão
além dos parâmetros ortodoxos tratados acima. Busca novas alternativas de
internalização dos fatores sociais e ambientais. A sustentabilidade do sistema está
cada vez mais associada à do planeta e seu limite de resiliência. Simplesmente
atribuir à vitima, ao pobre, as mazelas do impacto ambiental é “tapar o sol com a
peneira”. Assistimos a mobilização de recursos tanto no campo tecnológico (debate
sobe a matriz energética ou o melhor designe ambiental da produção), passando
pelo social (governança e capital social) até o cultural, diante das diversidades
identitárias que pressionam o mundo globalizado, no sentido de buscar soluções e
alternativas para mudar o sistema.
2.3 Capital Social
Recentemente, os olhos dos estudiosos se voltaram para duas espécies de
capital, também fundamentais ao desenvolvimento, ou seja, o capital humano e o
capital social, que juntamente com o capital natural, composto pelos recursos
naturais disponíveis e o capital construído, formado pelo capital financeiro, infraestrutura e capital comercial, constituem a base para o desenvolvimento. Enquanto o
capital humano está relacionado mais propriamente com a qualidade de vida da
pessoa humana - aí incluídos baixos índices de analfabetismo, nutrição satisfatória,
boas condições de saúde, escola ao alcance de todos - o capital social está
relacionado com características mais subjetivas, como por exemplo, reciprocidade,
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confiança, valores partilhados, cultura, capacidade para agir em rede e coesão
social.
Segundo KLIKSBERG (1998) “Analisando as causas do crescimento
econômico, um estudo do Banco Mundial sobre 192 países concluiu que não menos
de 64% do crescimento pode ser atribuído ao capital humano e ao capital social”.
Assevera o estudioso que investimentos em saúde, educação e nutrição mostram-se
extremamente importantes na medida em que fortalecem o capital humano e com
isso minimizam gastos expressivos que os estados vêm tendo com medidas de
remediação.
Em uma sociedade informacional, certo é que o conhecimento tornou-se peça
fundamental e de extremo valor. A capacidade de interpretação e manipulação das
informações é indubitavelmente fator de diferenciação e de competitividade no
mercado. Logo, se temos um cidadão com boas condições de saúde, educação, em
suma - qualidade de vida satisfatória - há um ganho econômico, dada a menor
necessidade de assistência e um ganho decorrente da melhor qualificação dos
recursos humanos, o que no mundo globalizado e competitivo como o de hoje é de
fundamental importância para o desenvolvimento.
PUTNAN (2006) por sua vez, a partir de estudos desenvolvidos na Itália,
conclui acerca da importância do capital social para o desenvolvimento:
Nas regiões cívicas da Itália, e em contraste com Nápoles, a
confiança social foi, desde muito tempo, um ingrediente-chave
de seu caráter distintivo, que sustentou o dinamismo
econômico e o desempenho governamental. Requer-se, com
freqüência, a cooperação entre o poder legislativo e o poder
executivo, entre trabalhadores e gerentes, entre os partidos
políticos, entre o governo e os grupos privados, entre as
pequenas firmas e outras coisas desse tipo. Contudo, a
contratação e o acompanhamento em tais casos, são, em
geral, caríssimos ou impossíveis, e a imposição exercida por
uma terceira parte é inviável. A confiança lubrifica a
cooperação. A um maior nível de confiança na comunidade
corresponde uma maior probabilidade de cooperação e a
cooperação em si produz confiança. A constante acumulação
de capital social é uma parte crucial da história que está por
detrás dos círculos virtuosos da Itália cívica.
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Não obstante a sua importância para o desenvolvimento, o capital social
normalmente tende a ser relegado a segundo plano. KLIKSBERG (1998) destaca
que tal fato ocorre por se tratar de um bem público, logo, estando fora dos domínios
do particular, acaba por ser tratado com desdém. Não obstante, por suas próprias
características, tende a aumentar com o uso, ou seja, é a única forma de capital
importante para o desenvolvimento que aumenta com o uso. Apesar de ainda não
ter um conceito pronto e definido, diversos estudiosos têm apontado características
do Capital Social que, uma vez valorizadas e potencializadas, poderiam contribuir
para a geração de círculos virtuosos de desenvolvimento.
Assim é que PUTNAN (2006) defende a tese de que é formado: “pelo grau de
confiança existente entre os atores sociais de uma sociedade, as normas de
comportamento cívico praticadas e o nível de associatividade existente”. NEWTON
(apud KLIKSBERG, 1998) assevera que a “confiança, reciprocidade, atitudes e
valores que levam a comunidade a evitar conflitos e a uma maior cooperação e
ajuda mútua” são variáveis do conceito de capital social. Para BAAS (idem) está
relacionado com a coesão social em que a sociedade é mais que uma soma de
indivíduos, daí a importância dos fatores identitários. JOSEPH (idem) entende o
capital social “como um vasto conjunto de idéias, ideais, instituições e arranjos
sociais, através dos quais as pessoas encontram sua vez e mobilizam suas energias
particulares para causas públicas”.
BULLEN e ONYX (idem) o têm como redes sociais baseadas em princípios de
confiança, reciprocidade e normas de ação. KLIKSBERG (1998) destaca também
uma série de estudos atinentes ao tema que têm o condão de demonstrar a
importância deste tipo de capital que ao contrário dos demais não se esvai com a
utilização, mas aumenta e é capaz de contribuir para o desenvolvimento.5 Neste
5

Cita entre os estudos: Knackk e Keefer(1996) que “mediram econometricamente as correlações entre confiança
e normas de cooperação cívica e crescimento econômico, num amplo grupo de países, e encontraram que as
primeiras apresentam um forte impacto sobre o segundo. Ainda, seu estudo indica que o capital social integrado
por esses componentes é maior em sociedades menos polarizadas quando à desigualdade e diferenças étnicas;
Narayan e Pritchet(1997) realizaram um estudo muito sugestivo sobre o grau de associatividade e rendimento
econômico em lares rurais da Tanzânia(...) O capital social que acumulavam através dessa participação os
beneficiava individualmente e criava benefícios coletivos por diversas vias(...); La Porta e outros (1997) trataram
de convalidar as teses de Putnam numa mostra ampla de países. Suas análises estatísticas lançaram significativas
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sentido cita HIRSCHMAN (1986) para quem “o amor e o civismo não são recursos
limitados ou fixos, como podem ser outros fatores de produção; são recursos cuja
disponibilidade, longe de diminuir, aumenta com seu emprego”. Realça também três
experiências latino-americanas reconhecidas como exitosas na potencialização de
capital social, notadamente a experiência de Villa El Salvador no Peru, as Feiras de
Consumo Familiar da Venezuela e o Orçamento Municipal Participativo de Porto
Alegre.
Apesar do conceito ainda em formação, na esteira dos autores acima
referidos, podemos destacar as seguintes variáveis formadoras de capital social e
que dentre outras estão presentes na maioria das pesquisas: a confiança, as regras
de comportamento cívico, grau de associatividade, a coesão social e a
reciprocidade.
A crise civilizatória anunciada, que dá sinais de sua proximidade e aponta
para sérios riscos de comprometimento da capacidade de carga do planeta, aliada
aos históricos e crescentes índices de pobreza e exclusão, sobretudo nos países em
desenvolvimento, nos permite chegar a algumas conclusões. A primeira é que
realmente os países desenvolvidos “chutaram a escada”, pois as políticas
desenvolvimentistas implementadas nas últimas décadas seguindo as orientações
dos organismos internacionais, não foram capazes de reverter este quadro nos
países periféricos. Certo também está que o discurso da sustentabilidade embasado
no crescimento econômico, que em certo ponto viria a contribuir para a minimização
das mazelas ambientais, bem como o discurso fulcrado na busca do ponto
estacionário defendido por Mill, não se mostram, o primeiro possível empiricamente
e o segundo provável num espaço de tempo curto, dadas as próprias características
do padrão de consumo da sociedade moderna. Certo também está que a fragilidade

correlações entre o grau de confiança existente numa sociedade e fatores como a eficiência judicial, a ausência
de corrupção, a qualidade da burocracia e o cumprimento dos impostos. Consideram que os “resultados de
Putnam para a Itália aparecem confirmados em nível internacional”; Teachman e outros(1997) trataram de medir
como o capital social influi no rendimento educativo das crianças. Sua hipótese é que o capital social torna mais
produtivas outras formas de capital, como o capital humano e o capital financeiro; Wilson(1994), Katzman
(1997), Jonsson e & Gahler(1997) , Sanders e Nee(1996) Kawachi e outros(1997) analisam a influência positiva
da família , importante e central componente do capital social em diversos aspectos destacando que quanto
maior for a sua solidez, melhores serão os resultados.
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institucional de países como o Brasil, de origem histórica, acentuada pelo
“coronelismo”, “familismo” e “jeitinho brasileiro”, funciona na contramão do
desenvolvimento, cuja reversão é um processo de longo prazo.
Em países com baixos índices de desenvolvimento humano, com um sistema
institucional fragilizado, o surgimento espontâneo de capital social, a ponto de atingir
os níveis desejados da Itália do Norte estudada por PUTNAM (2006), deve buscar o
caminho do fomento e da governança. O Estado mínimo mostrou-se incapaz de
promover a igualdade e maior distribuição de renda já que a “mão invisível”,
propalada por Smith, não é capaz de promover o desenvolvimento socioambiental.
Neste quadro, num tempo caracterizado pela complexidade, com inovações
tecnológicas, políticas e sociais regidas pela instantaneidade, surge como
necessidade

premente

que

o

Estado

busque

novos

caminhos,

inclusive

implementando políticas e estratégias não convencionais. As rápidas e complexas
mudanças proporcionadas pela globalização, aliada ao quadro social desolador
decorrente da incompetência histórica da sociedade em promover maior distribuição,
têm levado a um estado de incertezas e dúvidas que está a exigir um novo
posicionamento estatal.
Na perspectiva de KLIKSBERG (1998) “precisamos de mais intervenção
pública para dominar a complexidade. De uma maneira ou outra, todos os grupos —
mesmo os de homens de negócios — exigem a intervenção”. Na nossa concepção,
o Estado nem mínimo nem máximo deve funcionar como agente catalisador das
forças existentes, firmando parcerias e potencializando o fortalecimento institucional
e a formação de capital social. Em uma sociedade pouco coesa, com altos índices
de corrupção, na qual o dilema da ação coletiva é acentuado, o restabelecimento da
confiança social, da reciprocidade, das ações cívicas só vai ser atingido de forma
mais célere se o Estado intervir, incentivar e tornar-se defensor destes desideratos.
Um Estado presente, aliado a mecanismos de governança, somados ao
crescimento econômico, permitirá que haja uma maior participação popular na
construção do desenvolvimento e contribuirá para uma maior distribuição e
diminuição das desigualdades. Em se existindo instituições fortes e uma sociedade
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verdadeiramente cívica, a tendência é que sociedade possa escolher de forma mais
equilibrada o caminho para o desenvolvimento que quer percorrer e, mais que isso,
esposar de forma a mais perfeita possível o princípio da solidariedade, elegendo um
conceito de desenvolvimento que possa ser sustentável do ponto de vista
econômico,

social

e

ambiental,

também

para

as

gerações

vindouras,

proporcionando-lhe o mesmo direito de escolha.
Em se tratando o Brasil de um país que tem instituições marcadas pelo “DNA
da ineficiência institucional”, é de se perguntar se esta situação estaria propícia à
perpetuidade ou se, ao contrário, dentro de um processo histórico corriqueiro,
poderíamos sonhar com um aperfeiçoamento institucional de tal ordem que a sua
eficiência pudesse ser tida como elemento fundamental para o Desenvolvimento do
país, considerado no seu aspecto econômico, social e ambiental. Neste diapasão é
de se destacar o papel que a sociedade brasileira, através dos Constituintes de
1988, atribuiu ao Ministério Público : velar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.
A defesa das liberdades públicas e dos direitos humanos garantidos em
nossa Carta Maior e em tratados internacionais é outra tarefa deixada a cargo,
dentre outros, do Ministério Público. Logo, podemos concluir que esta instituição, a
partir do momento em que garante o respeito aos direitos fundamentais da pessoa
humana no país, contribui para a criação de espaços adequados para participação
popular e faz da democracia brasileira algo mais do que um discurso retórico - o que
não é tarefa fácil - acaba por contribuir para o Desenvolvimento do país tanto do
ponto de vista econômico como social.
O Ministério Público deverá criar condições para contribuir com o
empoderamento dos sujeitos locais uma vez que, em sendo defensor primaz da
sociedade, deve empunhar suas ferramentas no sentido da proteção e garantia dos
direitos dos menos favorecidos, é dizer, deve ser porta-voz dos oprimidos e fazer
transferir todo o seu poderio constitucional para as classes menos favorecidas,
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contribuindo assim para a minimização das desigualdades. Muito mais que
instituição garantidora da eficácia social dos direitos constitucionais postos, deve
convolar-se em agente tendente ao fortalecimento das instituições nacionais, à
realização dos direitos humanos e à formação de Capital Social, com o que teremos
mais que uma Constituição eficaz, teremos um país desenvolvido, uma sociedade
que dita de forma soberana seus anseios, uma nação fortalecida e um meio
ambiente sustentável. Fortalecimento institucional, garantia das liberdades e
formação de capital social, eis o tripé em que deve se embasar o Ministério Público
para sua contribuição para Desenvolvimento.
Na atualidade, em tempos do pós-modernismo, da flexibilização da
instantaneidade, da supervalorização da informação, do anunciado e propalado caos
ambiental, toma significativa importância a revisitação a conceitos como de
crescimento

econômico,

desenvolvimento,

globalização

econômica

e

desenvolvimento sustentável. Deve assim, a par destas tradicionais e novas
abordagens acerca do desenvolvimento, perquirir-se a construção de novos
paradigmas para agregar novos valores e estratégias que possam efetivamente
contribuir para a existência de uma sociedade mais igualitária e um modelo de
produção capaz de respeitar as limitações do planeta, preservando-o para as futuras
gerações.
A toda evidência, o mero crescimento econômico por si só e as acumulações
daí decorrentes não tem o condão de provocar o “derrame” dos resultados positivos
sobre as diversas classes sociais, sendo fundamental a ação do Estado no sentido
de induzir um derrame efetivo da distribuição das riquezas e não mero “gotejamento”
dos resultados do crescimento como tem sinalizado as estatísticas nas últimas
décadas. Neste sentido sinalizam os recentes relatórios da ONU acerca do
desenvolvimento humano no Brasil6. Apesar dos avanços, o país ocupa posição
6

Disponível em http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_br_odm.pdf. Acessado em
10/04/2008.
Apontado até o Relatório de Desenvolvimento Humano 2005 como referência de desigualdade, o
Brasil é apresentado no RDH 2006 como exemplo de melhoria na distribuição de renda. “A boa
notícia é que a desigualdade extrema não é algo imutável. Nos últimos cinco anos, o Brasil, um dos
países mais desiguais do mundo, tem combinado um sólido desempenho econômico com declínio na
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pouco confortável acerca das desigualdades em relação a outros países com pior
desempenho econômico.
Fundamental é assim que o Estado assuma o papel de agente de
transformação social, principalmente buscando conciliar a racionalização do uso do
capital natural e a potencialização do capital social com o crescimento econômico,
objetivando melhores índices de desenvolvimento humano e a sustentabilidade
planetária.
2.4. Instrumentos Ministeriais Potencializadores da Sustentabilidade
O fortalecimento e o surgimento do Ministério Público brasileiro com a feição
atual coincidem com uma série de transformações globais. Em 1989, a Perestroika e
a Glasnost produziram mudanças no sistema. A queda do Muro de Berlim foi o
marco fundamental da crise do socialismo. O sistema de produção capitalista se
mundializou, globalizou. O Estado do bem-estar deu lugar ao Estado que prioriza a
adaptação das economias nacionais às exigências mundiais. No final do século XX
vislumbrou-se também a crise do modelo capitalista Keynesiano/Fordista de
produção com a passagem para o sistema capitalista de acumulação flexível,
caracterizado por uma transfiguração da sociedade que passou a pautar-se pela
informação instantânea, o fim das fronteiras, e as redes técnicas formadas por
pontos irradiadores de informação e poder. Os fluxos que transitam pelas redes são
expressão do poder. A noção de espaço/tempo passou a pouco significar.
Vivenciamos mudanças radicais acerca dos recursos ambientais. LEFF(2003)
assevera que as mudanças e catástrofes naturais ocorreram ao longo da existência
do planeta, fala-se em catástrofe de cunho geológico e ecológico, e o planeta seguiu
adiante mudando e se adaptando à nova realidade natural. Contudo, o que
diferencia aqueles eventos dos atuais é que a crise atual não é natural, mas uma
transformação dos recursos naturais feitas pelas concepções metafísica, filosófica,
desigualdade de rendimentos (...) e na pobreza”, sustenta o texto. Atualmente, o Brasil é o 10ª mais
desigual numa lista com 126 países e territórios, à frente de Colômbia, Bolívia, Haiti e cinco países da
África Subsaariana, aponta o relatório de 2006 do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
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ética, científica e tecnológica concebidas pelo ser humano. Na verdade, argumenta
que há um mundo insustentável criado pela racionalidade humana, sendo a crise
ambiental verdadeira crise civilizatória decorrente da maneira como a ciência e
razão tecnológica dominaram a natureza e o mundo moderno foi economicizado.
Conquanto vivamos em tempos de autos índices de crescimento econômico,
com

as

novas

tecnologias

permitindo

alcançar

patamares

de

produção

inimagináveis, certo é que cerca de três centenas de pessoas no mundo acumulam
riqueza superior à de 45% da população, e de um a três bilhões de pessoas vivem
em extrema pobreza com menos de um dólar por dia, conforme KLIKSBERG (1998).
Os indicadores sociais em países em desenvolvimento delineiam um cenário
preocupante; a capacidade de carga do planeta é posta em cheque.

Nesta

perspectiva, buscam-se novas alternativas ao pensamento convencional econômico,
até porque muitos países que seguiram a cartilha do Consenso de Washington
acerca da liberalização, estabilização e privatização não atingiram os índices de
crescimento esperados.
A crise da técnica decorrente da realidade social cruel produzida, repleta de
desigualdades e iniqüidades, tem levado a uma reavaliação das relações entre
crescimento econômico e desenvolvimento. Um dos componentes mais importantes
que se tem destacado nesta nova visão é o conceito de Capital Social, que embora
sobejamente estudado, ainda mostra-se um tanto quanto complexo e de difícil
mensuração. Não obstante, conforme destacado no item anterior, existirem várias
pesquisas acerca de sua destacada contribuição para o desenvolvimento.
Em sendo o Ministério Público brasileiro uma instituição sui generis em
relação aos seus congêneres de outras nações, dada a enorme gama de atribuições
que se lhe foram consagradas na Carta de 1988, perquiriremos aqui com que
instrumentos poderá contribuir para potencializar a formação de capital social e por,
via reflexa, para o enfrentamento da crise civilizatória que se avizinha e para o
sonhado desenvolvimento sustentável do país.
Os fundamentos jurídicos que legitimam as atribuições e instrumentos do
Ministério Público, conquanto tenham assento Constitucional, estão presentes de
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forma destacada na seguinte legislação infraconstitucional: na Lei de Ação Civil
Pública, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Limitar-nosemos a analisar as atribuições e instrumentos ministeriais a partir deste tradicional
marco legal, deixando para outra oportunidade a análise de outros diplomas jurídicos
e mesmo de novéis instrumentos, alguns metajurídicos, que vêm sendo manejados
pela instituição.
Antes do perfil atual, o Ministério Público destacava-se pela sua atuação na
área penal, pois tradicionalmente é o titular da ação penal pública incondicionada, e
na seara cível, na qualidade de fiscal da lei. Após a Carta de 1988 consolidou-se
como defensor dos interesses sociais, difusos e individuais indisponíveis,
transformando-se num dos mais importantes agentes na defesa da sociedade. Seu
campo de atuação ampliou-se exponencialmente na tutela dos interesses
transindividuais.
No âmbito criminal o constituinte originário proporcionou ao Ministério Público
a titularidade privativa da ação penal pública, que está regulamentada no Título III,
do Livro I, artigos 24 e seguintes do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3689 de
1941). Certo é que o Estado chamou para si o poder de administrar a justiça através
do Poder Judiciário, impossibilitando assim aos particulares de auto-executarem
seus direitos, de fazerem justiça com as próprias mãos, em decorrência do que
surgiu para aqueles o direito de se dirigirem aos Juízes e invocar a tutela
jurisdicional todas as vezes que entenderem que algum direito seu foi lesado. Este
direito de recorrer ao Judiciário para que ele diga o direito no caso concreto é o que
se denomina direito de ação. Em matéria criminal, a depender do bem jurídico que
se busca proteger com a norma, este direito pode ser exercido pelo particular ou
pelo Ministério Público.
Em sendo o Estado o titular do direito de punir e sendo os bens tutelados pela
lei penal eminentemente públicos, sociais, a aplicação da sanção penal (pena) ao
infrator da norma penal não fica condicionada à vontade do particular, uma vez que
quem sofre a lesão é o próprio Estado. Assim, há uma presunção no sentido de que
os tipos penais visam a proteger bens de interesse de toda a comunidade, que uma
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vez lesados, fazem surgir o direito de punir. Também, como forma de auto-limitação
deste poder - punitivo, reconheceu o Estado que o processo judicial é indispensável
para aplicação da pena, porquanto visa a proteger os cidadãos contra os abusos do
Poder Público.
Em certas situações o bem jurídico ofendido pela conduta delituosa interessa
muito mais ao interesse particular que ao social, nestes casos, sem abrir mão do seu
direito de punir, o Estado repassou ao particular seu direito de ação, diz-se que são
os casos de ação penal privada, onde o instrumento particular para pleitear a
resposta jurisdicional é a queixa-crime. No entanto, a esmagadora maioria dos bens
jurídicos penais previstos na legislação brasileira são protegidos pela ação penal
pública, cuja titularidade privativa é do Ministério Público. Ao deflagrar a ação penal
(denúncia), com o seu recebimento pelo judiciário, têm-se início o processo, que é
formado por uma série de atos concatenados em um procedimento tendente a
solução do conflito posto pela violação por parte do sujeito passivo da ação aos
bens jurídicos protegidos pelo direito penal.
A toda evidência, bens jurídicos como a vida, o patrimônio, a família, os
costumes, a paz e a fé públicas e outros expressamente previstos no Código Penal,
uma vez protegidos, preservados e potencializados têm o condão de fazer aumentar
o respeito mútuo entre os indivíduos, dar maior segurança aos cidadãos, aumentar
coesão social e criar ambiente propício á busca da harmonia social que é objetivo
maior do Direito.
Destaque-se que, além da ressocialização, infelizmente quase nunca atingida,
dada as mazelas de nosso sistema prisional, a pena tem por objetivos a prevenção
especial e a prevenção geral. Assim, a prevenção geral seria aquela decorrente da
tipificação da conduta em abstrato, isto é, matar alguém é crime e a pena prevista no
código penal pode passar dos 20 anos, logo não devemos delinqüir para não correr
o risco de prisão por tanto tempo. A prevenção especial seria aquela decorrente da
pena em concreto, isto é, se cometi um crime, tive a pena imposta e esta foi na
medida e proporção do fato cometido, logo é de concluir-se que o sistema judicial
funciona, não voltarei a delinqüir.
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No que tange à Ação Penal Pública, certo é que seu titular não dispõe de
discricionariedade para seu manejo. Chegando a seu conhecimento elementos
suficientes que caracterizam a prática da infração penal, outro caminho não há,
emhomenagem ao princípio da obrigatoriedade, a não ser a deflagração da
denúncia e o início do processo penal para ao final impor-se ao delinqüente a pena
justa.
À guisa de conclusão, é de se destacar que o manejo da ação penal pública,
porque vislumbra a proteção de bens jurídicos de repercussão social de grande
monta, pode ser tida, em tese, como instrumento capaz de contribuir para a
diminuição da delinqüência e aumento da confiança entre as pessoas e instituições.
Outra forma de atuação tradicional do Ministério Público e que tem o potencial
de contribuir para potencializar as variantes formadoras de capital social em
determinada região é sua atuação processual como custus legis, que vem
consagrada de forma explícita no artigo 81 e seguintes do Código de Processo Civil
(Lei 5869/73). A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 127 estabelece que
cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Está assim a consagrar que lhe cabe a defesa da ordem
jurídica considerada de forma larga (Constituição e leis de cunho material e
processual) ou seja, nos processos envolvendo litígios relativos a direitos
indisponíveis é fundamental a intervenção dessa instituição. Para determinar o que
seria indisponibilidade MACHADO (1998) utiliza o critério da essencialidade social,
consubstanciado no conjunto de valores essências do Estado aos quais todos os
interesses sociais devem estar subordinados. Neste sentido leciona que há direitos
que devem atender a esses interesses maiores e à preservação do próprio Estado
de um lado, do outro lado há aqueles direitos que só indireta e mediatamente
servem à ordem pública. Os primeiros são tidos pela sua essencialidade para
existência da harmonia social como inalienáveis e indisponíveis, aos outros é
permitida sua disposição.
A atuação do Ministério Público no processo civil deve ser compreendida a
partir dessa distinção, ou seja, somente será chamado a intervir nos processos
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envolvendo lides tendentes à tutela dos interesses máximos da sociedade, dos seus
direitos fundamentais que são justamente os chamados direitos indisponíveis. Como
fiscal da lei, a intervenção do órgão ministerial deve pautar-se pela necessária
imparcialidade e realização da eficácia social do ordenamento jurídico, ou seja, deve
perquirir-se o resultado do processo mais consentâneo com as balizas jurídicas
consagradas em nosso ordenamento, conquanto imparcial, enquanto fiscal da lei
poderá requerer e tomar todas as medidas no processo para o alcance do resultado
que possa “dar a cada um o que é seu” e contribuir para uma verdadeira pacificação
social.
A relevância deste tipo de atuação ministerial para a formação do chamado
capital social pode ser apontada diante de uma análise do artigo 82 do Código de
Processo Civil que elenca as causas em que é indispensável sua intervenção, quais
sejam: envolvendo interesses de incapazes, estado das pessoas, poder familiar,
tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência, disposições de
última vontade, litígio coletivo pela posse da terra rural e interesse público
decorrente da natureza da lide.
Consoante exposto no tópico anterior, o fortalecimento da família é tido por
alguns estudiosos como potencial variante da formação de laços de confiança na
sociedade. A intervenção em ações envolvendo direitos de crianças e adolescentes,
incapazes,faz do Ministério Público verdadeiro guardião da equidade processual e
social, outro atributo que deve ser cultivado em uma sociedade que se pretende
desenvolver. A participação como fiscal da lei em processos envolvendo registros
públicos colabora para maior certeza e eficiência dos registros tão importantes para
a segurança jurídica dos negócios jurídicos públicos e privados. A intervenção em
causas que envolvem o interesse público permite maior transparência na lida com a
coisa pública, evita conluios, contribuindo, assim, para uma maior eficiência e
fortalecimento das instituições públicas.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 129, III, estabeleceu como
função ministerial, promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente, e de outros interesses
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difusos e coletivos. Tal preceito constitucional não somente corroborou o texto da Lei
7347/85 como tratou a questão de forma mais ampla ao outorgar ao Ministério
Público a proteção de quaisquer interesses difusos e coletivos, o que posteriormente
foi alterado na lei referida com o advento do Código de Defesa do Consumidor que
acrescentou o inciso IV ao seu artigo 1o. Também é com o Código de defesa do
consumidor que surgiu a conceituação dada aos interesses coletivos em sentido
estrito, aos interesses difusos e individuais homogêneos. Tal conceituação está
posta no artigo 81, I, II e III da Lei 8078/90 in verbis:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de
que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos,
assim entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica-base; III - interesses ou
direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.

É relevante ressaltar como instrumento ministerial a Ação Civil Pública, que
também se aplica a todas as outras espécies de interesses difusos, coletivos e
individuais homogêneos, mesmo não se tratando de relações de consumo. O objeto
da ação civil pública, ou seja, o que se perquiri com este instrumento é, na via
judicial, a condenação em dinheiro ou a obrigação de fazer ou não fazer, isto é, a
lesão a qualquer desses interesses dá ensejo à indenização, inclusive por dano
moral coletivo, imposição de obrigações de fazer ou não fazer e à reparação do
dano. Dada a abrangência de seu objeto e a natureza da decisão judicial que
soluciona a lide com efeito “erga omnes” para toda a coletividade, verifica-se a
importância e eficácia deste importante instrumento.
O Inquérito Civil Público, também previsto na lei 7347/ 85 e na Constituição
de 1988, é o instrumento exclusivo do Ministério Público que uma vez instaurado
permite ao órgão ministerial, em seu bojo, desenvolver investigação, colher provas,
depoimentos acerca de notícia de lesão ou ameaça a qualquer interesse difuso,
coletivo e individual homogêneo. Concluído o inquérito civil duas possibilidades se
abrem: ou não é comprovada a lesão ou ameaça e o inquérito é arquivado ou é
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comprovado o dano ou risco de dano aos bens jurídicos mais importantes para a
coletividade. Neste último caso surgem duas vertentes, ou não há acordo entre o
responsável pelo dano e o Ministério Público e é deflagrada a Ação Civil Pública cabendo ao judiciário, após seu regular processamento, dizer o direito no caso
concreto – ou se celebra Termo de Ajustamento de Conduta com o investigado,
solução que tem se mostrado como a mais eficaz.
A toda evidência, a eficiência deste instrumento decorre de sua própria
gênese, pois não há partes derrotadas, como ocorre na deflagração de qualquer
ação judicial, ao contrário há uma composição extrajudicial, na qual são negociados
prazos e valores, condições, sem haver disposição por parte do Ministério Público
do interesse transindividual. Isto é, determinada no inquérito civil a lesão, o
investigado pode comprometer-se a se adequar às exigências legais sob pena de
multa diária, que é a garantia do cumprimento do avençado. Em se havendo uma
maior possibilidade de discussão quanto à celebração do Termo de Ajustamento de
Conduta, o resultado termina por ser favorável a todas as partes, em especial à
sociedade que tem uma resposta mais célere acerca de eventual dano sofrido.
Convola-se assim o Termo de Ajustamento de conduta no principal instrumento de
que dispõe o Ministério Público para proteção dos interesses transindividuais,
contribuindo para verdadeira pacificação social.
Outro instrumento ministerial, embora ainda pouco utilizado em se
comparando sobretudo com o inquérito civil público, termos de ajustamento de
conduta e ações civis públicas, de comprovada eficácia na tutela preventiva de
direitos difusos e coletivos e que se coaduna com o caráter de resolutividade que se
pretende dar ao Ministério Público moderno, sobretudo por sua nuance preventiva, é
a Recomendação.

Embora não previsto explicitamente na Constituição Federal

como instrumento do Ministério Público, está sobejamente tipificado na

Lei

Complementar 75/93 que estabeleceu em seu art. 6º, inciso XX, como incumbência
do Ministério Público “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e
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bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis”.
O amparo Constitucional do instrumento em foco pode ser tido como
decorrente da teoria dos Poderes Implícitos que PINTO FERREIRA (1994) assim
resume:
As Constituições não procedem a enumerações exaustivas das
faculdades atribuídas aos poderes dos próprios Estados. Elas
apenas enunciam os lineamentos gerais das disposições
legislativas e dos poderes, pois normalmente cabe a cada
órgão da soberania nacional o direito ao uso dos meios
necessários à consecução dos seus fins. São os chamados
poderes implícitos.

Se cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos e garantias mais caros à
sociedade, se a Constituição lhe impõe esta importante missão, deve também darlhe os meios e instrumentos necessários ao alcance de tal desiderato. Além da
regulamentação acima referida, o instituto tem previsão no artigo 27 da Lei 8625/93
e em instrumentos normativos internos do Ministério Público, sendo uníssono o
entendimento de que a recomendação pode ser manejada pela instituição em
qualquer de suas esferas de atribuições.
Sem dúvidas de que a recomendação ministerial não se resume a mero
conselho, mera exortação moral; sua expedição e recebimento pelo destinatário,
com fundamentação e informação circunstanciada da providência, que se pretende
ver implementada, produz efeitos jurídicos relevantes.

Na esteira de MIRANDA

(2006);
A recomendação ministerial, por se tratar de comunicação oficial
expedida por órgão público objetivando o alcance de resultados
institucionais relacionados com as funções do Ministério Público, não
pode ser entendida como um mero conselho ou lembrete. São
exemplos de conseqüências que podem atingir o agente recomendado
em decorrência do não cumprimento das medidas apontadas pelo
Ministério Público: a) caracterização de dolo para viabilizar futura
responsabilização em sede de ação penal pela prática de condutas que
encontram adequação típica na legislação criminal; b) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do
recomendado e impedir que seja invocado o desconhecimento da lei
(ignorantia legis); c) caracterização do dolo, má-fé ou ciência da
irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações em sede de
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ação por ato de improbidade administrativa quando tal elemento
subjetivo for exigido.

Além dos efeitos acima elencados, por ser juntamente com o Inquérito Civil
Público e Termo de Ajustamento de conduta os principais instrumentos ministeriais
para a solução consensual de conflitos e defesa dos interesses da sociedade, está
caracterizada pelo baixo custo, celeridade e eficiência.
Por fim, como instrumento ministerial tradicional tendente à contribuição para
o desenvolvimento sustentável, cite-se a audiência pública. Suas finalidades são
múltiplas, mas mormente são citadas como principais a sua utilização para
elaboração dos Programas de Atuação Funcional do Ministério Público e seu
manuseio como forma de contribuir para o que se denomina “função pedagógica da
cidadania”. Nesta segunda hipótese, parte-se da premissa de que os meios formais
de educação não têm tido o condão de formar o cidadão para uma democracia
participativa efetiva, destaca-se a audiência pública como uma forma de
aproximação com a comunidade e espaço para suprir esta lacuna. Conquanto tenha
em sua gênese esta possibilidade pelo seu caráter público, democrático,
entendemos ser deveras pretensiosa esta finalidade, sobretudo em razão do fato de
que a utilização do instituto ainda é insipiente no âmbito ministerial. Defendemos a
idéia de que para realização de quaisquer planejamentos institucionais é
fundamental a participação popular e com o minguado número de audiências que
vem sendo realizadas para justificar e até mesmo legitimar planos gerais de atuação
do Ministério Público, estes acabam por ser resultado das impressões pessoais dos
próprios promotores e não da sociedade. Há, assim, uma espécie de legitimação
formal, mas que não alcança ressonância no meio social.
A legitimação do Ministério Público decorre da própria Constituição e do
Estado Democrático de Direito do qual é guardião, contudo a legitimação
constitucional e mesmo legal acerca dos processos de escolha de seus membros, a
nosso sentir, precisam ser reforçadas por uma maior aproximação da instituição com
a sociedade da qual é advogada. Tal aproximação tem o potencial de fortalecer a
instituição ministerial, na medida em que suas metas de ação passam a ser
construídas a partir de efetivas demandas sociais, apontadas e amplamente
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debatidas com a sociedade. Em se havendo o cumprimento de tais metas e o
necessário retorno à comunidade, dúvidas não de que o reconhecimento da ação
institucional tende a ser mais explícito, inclusive em momentos de crise, quando não
raro surgem no Legislativo propostas tendentes à desestruturação e ao
amordaçamento da instituição. Além da garantia pétrea constitucional, a garantia
real do reconhecimento social é fundamental à perpetuidade dos instrumentos
ministeriais postos á sua disposição para garantia dos direitos fundamentais e do
regime democrático justo.
Entedemos assim, que mais do que função pedagógica democrática, a
realização de audiências públicas para uma transparência e aproximação com
sociedade tornaram-se imprescindíveis, vitais para o Ministério Público. Não basta,
portanto realização de alguns poucos encontros regionalizados para justificar os
chamados planos de atuação. Na verdade, a nosso sentir, os planos devem ocorrer
a partir das demandas postas a cada promotoria, para o que seriam necessárias no
mínimo duas audiências por ano por comarca: uma para se colher a demanda e uma
outra pra se prestar contas dos avanços alcançados.
Além das finalidades acima referidas, pode este instrumento ser utilizado em
casos concretos específicos, por exemplo, em hipóteses de dano ambiental, onde na
maioria dos casos a valoração do dano moral coletivo toma nuance subjetiva e
pouco precisa, sendo que em audiência envolvendo degradador e comunidade do
local afetado pelo dano, pode-se chegar a critérios e valores que possam resultar
em uma necessária pacificação social.
A realização de audiências públicas pelo Ministério Público tem amparo
Constitucional consoantes os princípios da participação popular decorrente do
princípio democrático, conforme artigo 1º da Constituição Federal, bem como está
consagrada no artigo 27 da Lei 8625/83. Segundo leciona ALMEIDA (2006, p. 9)
este instrumento constitucional se sujeita a vários princípios:
1) Princípio democrático (artigo 1º da CF/88) > O princípio
democrático é o mais importante de todos; é a cláusula-mãe
das audiências públicas, por força do qual se impõe a
fomentação da participação popular e, ao mesmo tempo,
proíbem-se atitudes restritivas do acesso à audiência pública.
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2) Princípio da publicidade ampla, irrestrita e popular (art.5º, LX
e 37, caput, da CF/88). À audiência pública deve ser conferida
a máxima publicidade, com sua divulgação por todos os meios
legítimos, tais como editais, convites, com a utilização inclusive
de todos os veículos de comunicação.
3) Princípio do retorno ou da resposta à sociedade ou ao
cidadão ou da prestação de contas das medidas e resultados
(artigo 5º, XXXIV, a, da CF). Por força desse princípio, as
autoridades públicas devem prestar contas das medidas
tomadas, bem como, em sendo possível, quais são os seus
resultados. Esse princípio é desmembramento do direito de
petição, na sua condição de garantia constitucional
fundamental.4) Princípio da periodicidade. A audiência pública,
como é mecanismo constitucional de exercício direto da
soberania popular (art. 1º, parágrafo único, da CF/88) e
condição legitimadora das instituições democráticas de defesa
social, deve ser realizada com periodicidade, atendendo-se as
peculiaridades dos interesses sociais de cada região do País.
5) Princípio da solenidade relativizada. A audiência pública
sempre deve ser presidida por uma ou por mais de uma
autoridade e deve procurar observar, em prol da eficiência
(art.37, caput, da CF), um procedimento que lhe permita ter um
início, um meio e um fim. Daí o seu caráter solene. Contudo,
não se deve imprimir à audiência pública um caráter solene e
formal que venha constranger o cidadão e impedir ou dificultar
o exercício direto de sua soberania. 6) Princípio da não
taxatividade em abstrato ou da não-limitação em abstrato do
objeto da audiência pública. O rol dos direitos e garantias
constitucionais é meramente exemplificativo (artigo 5º, §2º, da
CF). Em relação ao Ministério Público, especialmente, incidem
os princípios da não-limitação ou da não-taxatividade da defesa
dos direitos ou interesses individuais indisponíveis e dos
direitos ou interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e art.
129 III, ambos da CF/88). Com base nisso e em outras
diretrizes constitucionais, não é permitida a limitação em
abstrato do objeto da audiência pública, a qual poderá ser
designada para discutir questões relativas tanto a direitos
individuais, quanto a direitos coletivos. Essa orientação não
impede a designação de audiência extraordinária para discutir
fatos ou temas determinados, tais como um dano ambiental, o
funcionamento de um certo hospital etc. 7)Princípio do prévio
agendamento e da escolha adequada do dia, local e horário
que facilite o acesso ao público diretamente interessado. A
audiência pública deverá ser designada com uma relativa
antecedência da data de sua realização. Com isso, facilita-se
que os interessados agendem seus compromissos e
compareçam no evento público. A escolha do dia, local e
horário tem que ser criteriosa para permitir e facilitar o acesso
do público diretamente interessado, em maior número possível.
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8)Princípio da oralidade e da informalidade. A audiência
pública, não obstante seja ato complexo com relativa dose de
solenidade decorrente da presença de uma ou mais
autoridades que a presidem, é regida pelo princípio da
oralidade e da informalidade, o que se impõe como forma de
facilitar a ampla participação e o debate do público interessado,
o que não significa que não deve er o registro formal dos atos
de audiência. A gravação da audiência, com a subseqüente
transcrição da fita, é medida que se impõe.
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CAPÍTULO 3
ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Ministério Público Brasileiro, desde a década de 1980, ocupa papel de
destaque no cenário jurídico nacional, em especial pela defesa dos interesses
difusos

e

sociais;

sua

evolução

é

coincidente

com

os

movimentos

de

redemocratização no país e no exterior. Ao Ministério Público foi garantida uma série
de instrumentos aptos a contribuírem para o fortalecimento da democracia, isto é
patente. Contudo, neste período, surgiram mudanças na economia com o mercado
global e surge recentemente nova forma de entender e avaliar o desenvolvimento. O
Desenvolvimento Sustentável tomou especial destaque e o Capital Social, o
fortalecimento institucional, e as garantias das liberdades e direitos humanos,
passaram a ser reconhecidos como peças chaves para alcançá-lo.
As variáveis deste importante recurso humano estão praticamente todas
imbricadas com os institutos do Estado Democrático de Direito. Talvez por isso,
como visto no tópico anterior, praticamente todos os instrumentos tradicionais de
que dispõe o Ministério Público para o exercício de sua missão contribuem para
potencializar a formação de Capital Social. Dessa forma, quando atua como fiscal da
lei, há maior certeza jurídica e maior transparência na solução das questões
jurídicas envolvendo os interesses indisponíveis da sociedade, o que contribui para
potencializar a confiança da comunidade nas instituições, no Judiciário e em si
mesma.
Ao manejar ação penal pública incondicionada, cumpre seu papel no sistema
de segurança pública o qual sendo eficiente, pode levar à paz e à coesão social tão
importantes para o resgate de valores como a reciprocidade e solidariedade
necessários ao desenvolvimento. Com o Inquérito Civil Público e a Ação Civil
Pública, em razão dos interesses sociais e difusos que tais instrumentos pretendem
garantir, tem-se em tese, a possibilidade de contribuir para o aumento da confiança
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entre as pessoas e instituições, funcionando o sucesso de tais instrumentos como
verdadeiro incentivo para que outros legitimados aumentem sua participação na
defesa de tão caros interesses. Já o Termo de Ajustamento de Conduta, a
Recomendação e Audiência Pública podem promover verdadeiras mudanças
sociais, na medida em que as soluções para os conflitos são mais céleres e
construídas embasadas no diálogo, o que aumenta a confiança entre as partes e
fomenta o culto a valores como solidariedade, aumentando a reciprocidade entre as
pessoas.
Não se tem aqui a pretensão de ter o Ministério Público, nem mesmo em tese,
como protagonista do processo de desenvolvimento, o que se quis determinar é que
todos os instrumentos tradicionais do Ministério Público elencados podem contribuir
para potencializar a formação de capital social, tão necessário ao desenvolvimento.
O que não quer dizer que a ação nesse sentido deva limitar-se ao emprego de tais
instrumentos. Em tempos de “sociedade em rede” (ver CASTELLS, 2006) de
acumulação flexível, fundamental é que o Ministério Público busque novas
estratégias para cumprir com seu papel de potencializador do desenvolvimento, mas
sem perder de vista a necessária efetividade de seus instrumentos tradicionais que
bem manejados podem dar esta contribuição.
Nesta linha, é de se destacar que há experiências ministeriais aqui e ali
implementadas com o objetivo de contribuir para tais desideratos. O que se pretende
aqui é avaliar em potencial se a novel criação do Ministério Público, denominada
Promotoria de Justiça de Defesa do Rio São Francisco, cumpre tal papel. Para tanto
faremos um recorte e estudaremos os projetos e ações da Coordenadoria das
Promotorias de Justiça de Defesa do Rio São Francisco no Norte de Minas.
Notadamente a criação do NIEA-NM, Núcleo Interinstitucional de Estudos e Ações
Ambientais do Norte de Minas formado pelo Ministério Público, UNIMONTES, UFMG
e Fundação Santo Agostino; o Programa de Gestão Municipal Ambiental – que
objetiva a implementação dos sistemas municipais de meio ambiente em 59
municípios da bacia do São Francisco no Norte de Minas; o Projeto de Educação
Ambiental Itinerante – que objetiva a implementação de um diálogo entre os órgãos
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ambientais da região e os produtores rurais infratores; o Projeto Plantando Água –
que objetiva a realização de atividades concretas de revitalização Ambiental na
região, notadamente recuperação de sub-bacias hidrográficas; o Projeto Raízes –
que objetiva o resgate do passivo ambiental decorrente de atividade de
reflorestamento na região do Norte de Minas e o Projeto Vereda Viva – que tem por
finalidade o resgate do passivo ambiental decorrente da ação antrópica neste
importante ecossistema da região.
A toda evidência, nos termos do artigo 3º, III da CF/88 é objetivo da República
Federativa do Brasil o desenvolvimento. Nossa Carta Maior, nos incisos VI e VII do
artigo 170, elenca como princípios informadores da atividade econômica a defesa do
meio ambiente e redução das desigualdades regionais e sociais. Vê-se assim que o
desenvolvimento que se busca atingir é aquele capaz de promover ótimos
resultados na seara econômica, social e ambiental. Desde a conferência da ONU,
dada em Viena em junho de 1993, sobre Direitos Humanos, o desenvolvimento é
tido como direito fundamental da pessoa humana, necessário à realização dos
demais, logo, o direito ao desenvolvimento qualificado de sustentável, consoante
artigo 170 da CF/88, pode ser caracterizado como direito fundamental da pessoa
humana e deve ser o principal objetivo a ser perquirido pelo Ministério Público, como
meta institucional estratégica, devendo permear de forma transversal todas as áreas
de atuação ministerial.
Dúvidas não há de que o Ministério Público, nos termos do artigo 27
parágrafo único da lei 8625/93, deve tomar todas providências e “dar as soluções
adequadas” ás demandas que lhe são postas para a defesa dos direitos
fundamentais.
No caso em foco, com apoio da academia, foi possível, além das soluções e
encaminhamentos através de seus instrumentos tradicionais (ICP, ACP, Ação Penal,
Recomendação, TAC), a construção de estratégias inovadoras consoantes com a
estratégia institucional prevista na CF/88, consistente na garantia ao direito
fundamental ao Desenvolvimento Sustentável. Esta perspectiva está de acordo com
o novo paradigma da teoria do Direito tido como pós-positivismo, que tem no
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neoconstitucionalismo sua característica mais nítida, consubstanciada na passagem
da interpretação subsunção, para a interpretação concretização, e uma evolução da
perspectiva meramente legalista para uma perspectiva jurídica de transformação
social.
A estratégia eleita pela coordenadoria das Promotorias do São Francisco no
Norte de Minas pode ser tida como nuance do que se convencional chamar de
Ministério Público Resolutivo, pois com apoio técnico e científico, busca-se a solução
das demandas ambientais postas, de forma holística, profunda, e pró-ativa, através
da

articulação

interinstitucional

e

dos

projetos

com

objetivos,

metas

e

acompanhamento científico acerca de sua eficácia. Dúvidas não há de que a
resolutividade da atuação ministerial poderá ser tida como importante para eficácia
do Direito Constitucional ao Desenvolvimento Sustentável.
3.1. Promotoria do São Francisco
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais firmou convênio7 no ano de
2001 com o Governo Federal, o que permitiu através da resolução da ProcuradoriaGeral de Justiça número 95/2001 a criação da Coordenadoria-Geral das Promotorias
de Justiça de Meio Ambiente das comarcas integrantes da Bacia do Rio São
Francisco e de quatro sub-coordenadorias, dentre elas a Coordenadoria da subbacia do Rio Verde Grande, cujos projetos serão aqui analisados.
Após a criação da promotoria exclusiva para a defesa do Rio São Francisco
em Minas Gerais, outros estados da federação seguiram o exemplo (Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe). O pioneirismo de Minas Gerais se deu também no
que diz respeito à disponibilização de 05(cinco) promotores-coordenadores com
dedicação exclusiva às causas ambientais envolvendo a Bacia do São Francisco.
Assim, temos em Minas cinco promotores que, em conjunto com os titulares das

7

Disponível em: http://www.mp.mg.gov.br/extranet/portal/index.jsp. Acessado em 01/07/2008.
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outras 82 (oitenta e duas) promotorias que integram a Bacia do São Francisco, têm
atribuição ambiental para a defesa do “Rio da Integração Nacional”.
Consoante consta da resolução 95/2001, é objetivo da Promotoria do São
Francisco em Minas Gerais o aumento da qualidade e da quantidade das águas do
Rio São Francisco e de seus tributários. Com essa inovação mineira, surgiu aos
promotores uma nova possibilidade de avaliar a situação ambiental. A toda
evidência, a complexidade é inerente ao meio ambiente, com o fim do
“comarquismo”, ou seja, o apego às ficções geográficas impostas pelo homem,
tomando-se a bacia hidrográfica como referência - em tendo os promotorescoordenadores atribuição em toda a bacia - agora é possível a implementação de
projetos de fiscalização e recuperação ambientais que extrapolem os limites da
comarca, além da troca de experiências entre as diversas promotorias,
potencializando o trabalho ministerial.
Enfim, a partir da criação das coordenadorias é possível ter a bacia como
unidade de gestão da crise ambiental o que permite ao Ministério Público uma visão
mais ampla dessa problemática, dentro dos parâmetros nacionais da gestão e
governança ambiental, inclusive com a implementação de projetos que objetivem
atingir a proteção de todo o ecossistema, mesmo que ultrapasse eventualmente as
fronteiras de determinado município.
A Coordenadoria da Sub-bacia do Rio Verde Grande está sediada em
Montes Claros e tem área de atribuição de 15 Promotorias envolvendo 59
municípios, consoante mapa abaixo. Foi aqui escolhida como objeto de
investigação, em especial pelos novos instrumentos de atuação que está
implementando na região do Norte de Minas.
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Figura 1: área de abrangência da Bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais
Fonte: www.mp.mg.gov.br

Conquanto o objetivo original das “Promotorias do São Francisco” seja
eminentemente ecocêntrico, conforme podemos inferir da leitura da Res. 95/2001
(aumento da qualidade e quantidade da água), no Norte de Minas, tal desiderato
tomou nova nuance a partir de uma série de encontros e seminários promovidos em
parceria com o ambientalista Hugo Eiras F. Werneck. A aproximação com o
ambientalista se deu a partir de suas atividades no Norte de Minas aonde veio
pretendendo fazer um diagnóstico da situação da “pessoa humana das barrancas do
São Francisco.” Não se tem notícia da conclusão do diagnóstico, mas certo ficou
que o ambientalista fez história na região.
A

partir

da

participação

em

diversos

seminários

promovidos

pela

Coordenadoria em parceria com IEF e a ONG CCN nos municípios de São
Francisco, São Romão, Mirabela, Bocaiúva, Manga, Montalvânia e Montes Claros,
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bem como da realização de dois encontros regionais em São Francisco e Manga em
parceria com a Fundação Santo Agostinho, foi possível uma leitura mais abrangente
daqueles objetivos iniciais fundados no ecocentrismo.
Com o ambientalista acima referido, internalizamos no âmbito ministerial as
chamadas na região de “premissas Werneckianas” para o enfrentamento da crise
ambiental noticiada. Através da parceria com a Fundação, nos encontros regionais,
foram realizados dois diagnósticos rápido participativos, o que permitiu vislumbrar os
principais problemas e potencialidades regionais que deveriam ser enfrentados e
incentivadas para o atingimento dos objetivos previstos na resolução supra-referida,
e contribuir para a eficácia social do direito fundamental ao desenvolvimento
sustentável.
Com caráter eminentemente humanista as “premissas Werneckianas”
consistem em:
a) sensibilização das pessoas para a causa ambiental;
b) Cuidar da pessoa humana para cuidar do rio;
c) valorização da família como célula potencializadora da solução dos problemas
ambientais;
d) discurso

otimista

em

relação

à

possibilidade

da

sustentabilidade

socioambiental.
e) “Trabalhar com e não contra ninguém.”
Esta ótica humanista e as próprias características da região, notadamente,
baixos índices de desenvolvimento humano-municipal, características antropológicas
de pelo menos seis populações tradicionais (Vazanteiros, Veredeiros, Geraizeiros,
Quilombolas Pescadores e Xacriabás) todas, de uma forma ou de outra, muito
ligadas ao extrativismo dos recursos naturais e com ligação sui generis com o Rio,
foram fundamentais para o estabelecimento de estratégias a serem levadas a cabo
para a busca do desenvolvimento sustentável na região.
Falas como “este Rio é um pai e uma mãe para mim”, “este Rio é o sangue
que corre em minhas veias”, são corriqueiras entre estes barranqueiros, o que nos
dá a dimensão de sua importância para esta população. Tais características aliadas
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aos resultados dos diagnósticos realizados em parceria com a FUDASA permitiram
identificar os principais desafios que estavam a contribuir negativamente para o
aumento do dilema crescimento econômico X preservação ambiental X problemas
sociais.
Assim, a Promotoria do São Francisco no Norte de Minas passou a fazer a
leitura de seus objetivos originais previstos na resolução acima referida, de forma
holística, buscando consubstanciar em um discurso conciliatório, típico do modelo
resolutivo de Ministério Público, um objetivo principal: “contribuir para o
desenvolvimento sustentável do Norte de Minas”. Para isto estabeleceram-se uma
série de estratégias e novos instrumentos tendentes a atingir tal desiderato.
Neste diapasão, concluiu a Coordenadoria do São Francisco que os
instrumentos tradicionais do Ministério Público, quais sejam: manejo da Ação Civil
Pública, do Termo de Ajustamento de Conduta, da Ação Penal e dos Inquéritos Civis
Públicos, não seriam capazes por si sós de contribuir a contento para favorecer este
novo objetivo, o desenvolvimento sustentável. Identificados foram os seguintes
desafios:
a)

Conflitos socioambientais decorrentes da baixa disponibilidade hídrica;

b)

Grandioso passivo ambiental decorrente de implantação de monocultura na

região;
c)

Vácuo jurídico no âmbito local/inexistência de sistemas municipais de meio

ambiente;
d)

Atividade acadêmica pouco voltada para a extensão e pesquisa, em

importantes regiões da bacia existentes na região;
e)

Pouca articulação entre os órgãos de fiscalização;

f)

Desconfiança da população acerca do Programa de Revitalização do Rio São

Francisco.
Diante da complexidade dos desafios postos buscamos apoio na academia, o
que resultou numa profícua aproximação entre o Ministério Público, a Unimontes, a
UFMG e a Fundação Santo Agostinho. Isto nos permitiu estabelecer metas para
enfrentamento dos problemas identificados e estratégias para atingi-las. Nesta linha
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de ação e considerando o conceito de desenvolvimento sustentável, na perspectiva
de que este se dá a partir do momento em que há uma sinergia entre os capitais
financeiro, natural e social, aliado ao compromisso intergeracional de garantia da
possibilidade de escolha das futuras gerações, estabeleceu a Promotoria as
seguintes metas:
1)

Internalização nas universidades regionais da problemática ambiental local e
integração entre as instituições de ensino;

2)

Aumento da cooperação e sinergia entre os órgãos de fiscalização;

3)

Aumento da disponibilidade hídrica;

4)

Fortalecimento institucional;

5)

Contribuição para uma maior coesão social e confiança (Capital social);

6)

Resgate do passivo ambiental.
Objetivando atingir as metas estabelecidas, vislumbraram-se as seguintes

estratégias:
a) Criação do NIEA-NM – Núcleo Interinstitucional de estudos e ações ambientais do
Norte de Minas; (META 1)
b) Criação do GDA-NM – Grupo de Combate aos Delitos Ambientais do Norte de
Minas; (META 2)
c) implementação do Programa de Gestão Municipal Ambiental; (META 4)
d) implementação do Projeto Raízes; (META 5 e 6)
e) implementação do Projeto Vereda Viva; (META 5 e 6)
f) implementação do Projeto de Educação Ambiental Itinerante; (META 5)
g) implementação do Projeto Plantando Água. (META 3)
Com o convênio PGJ 56/2005, que tem por escopo principal a cooperação
técnica entre os parceiros e a internalização nas universidades regionais das
principais demandas identificadas, criou-se o NIEA-NM – Núcleo interinstitucional de
estudos e Ações Ambientais do Norte de Minas, que reúne semanalmente na sede
da Coordenadoria com o objetivo de acompanhar e avaliar de forma científica a
implementação dos projetos postos.
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Cada estratégia/projeto foi internalizada na extensão de uma universidade,
consoante organograma abaixo, que passou a ser sua coordenadora-científica,
tendo a Coordenadoria do São Francisco a coordenação-geral e a EMATER, IEF e
SEMAD a coordenação-técnica.
Figura 2. Organograma do NIEA-NM
Fonte: Arquivos da Promotoria do São
Francisco
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3.2. NIEA-NM8 – Núcleo Interinstitucional de Estudos e Ações Ambientais do
Norte de Minas.
O NIEA-NM foi criado a partir de um convênio de cooperação técnica firmado
entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de
Minas Gerais (Instituto de Ciências Agrárias), Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes e Fundação Santo Agostinho, e teve por objetivo a internalização
nas universidades dos problemas ambientais da região, buscando potencializar a
extensão

universitária

e

projetos

de

pesquisa

envolvendo

populações

e

ecossistemas regionais.
O referido convênio permitiu ao Ministério Público uma resposta mais ágil e
eficiente às demandas ambientais, haja vista a possibilidade de realização de
consultorias por parte dos professores. O Núcleo reúne-se semanalmente com
representantes das quatro instituições parceiras, onde são tratados os mais diversos
assuntos regionais relativos à questão ambiental. Trata-se notadamente da análise
de projetos submetidos à aprovação para fins de financiamento com recursos
oriundos de indenizações ambientais, apoio aos municípios pelas universidades, de
acordo com demandas postas, apoio na elaboração de projetos e identificação de
profissionais especializados dentro dos quadros das três instituições ensino.
A partir da criação do Núcleo, o Ministério Público passou a ter acesso aos
diversos especialistas vinculados a estas instituições, o que qualificou o resultado de
seu trabalho. Através do NIEA-NM, tem o Ministério Público apoio de especialistas
na formatação dos projetos referidos acima, os quais foram internalizados nas
respectivas instituições de ensino com o objetivo de ter um acompanhamento
técnico e científico na sua implementação. Portanto, para cada projeto, há um
professor coordenador-científico e um promotor coordenador-geral.
Entendemos que, em potencial, esta articulação entre as universidades e o
Ministério Público, contribui para o fortalecimento destas instituições, na medida em

8

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Coordenadoria das Promotorias de Justiça
Ambientais da Bacia do Rio São Francisco Sub-bacia do Rio Verde Grande. Word for Windows XP, pasta
arquivos compartilhados/projetos ambientais/NIEA-NM.
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que há uma maior sinergia e troca de experiências e informações que possibilitam
uma atuação mais qualificada do Ministério Público, assim como possibilita aos
professores e alunos uma maior participação na pesquisa e extensão envolvendo
demandas ambientais da região.
A possibilidade de discussão qualificada de graves problemas ambientais
locais e suas vantagens podem ser sentidas a partir da análise de várias ações
conjuntas em fase de execução. A título exemplificativo, destacam-se os vários
projetos de pesquisa que estão sendo implementados, em especial na Bacia do Rio
Pandeiros, tida e havida como a mais importante da bacia do São Francisco para o
Brasil do ponto de vista da ictiofauna. Lá as tratativas entre o Ministério Público, IEF
e uma empresa pública estão a permitir a disponibilização de recursos da ordem de
oito milhões de reais para aplicação em pesquisa e criação de um centro de
referência em ictiofauna naquela sub-bacia. Certo é que tais tratativas somente
avançaram após a participação dos professores do NIEA-NM que sinalizaram com
diversas linhas de pesquisa que necessitam ali ser desenvolvidas. Além do que,
suas atuações naquela região, inclusive com apoio ministerial, serviram de
parâmetro e de argumento para o convencimento da empresa pública e do órgão
ambiental que estão a firmar compromisso de ajustamento de conduta com a
Promotoria.
3.3. GDA-NM9 – Grupo de Combate aos Delitos Ambientais do Norte de Minas
O GDA-NM tem por escopo facilitar a articulação e integração entre os órgãos
de fiscalização. Reuni-se quinzenalmente e tem como principais membros, o
Ministério Público, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), o Instituo Estadual de Florestas (IEF), a Polícia Militar de Meio
Ambiente, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Estadual de Fazenda. O GDA
tem uma interface com o NIEA, o que permite às instituições que o compõe o acesso
a diversas possibilidades de capacitação e implementação de novos projetos e
ferramentas tendentes a contribuir para uma fiscalização mais eficiente. Cite-se o
9

Ibdem, GDA-NM
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Projeto Novas Fronteiras, ainda em fase de construção, que objetiva proporcionar
um controle da produção de carvão através de imagens de satélite, o que
certamente vai qualificar a ação dos órgãos de fiscalização.
Esta articulação, conquanto exista de fato, não está embasada em nenhum
documento, sendo que os parceiros participam das reuniões de acordo com seus
interesses e esfera de atribuição. A toda evidência, as qualificações, troca de
informações e aperfeiçoamento dos instrumentos de fiscalização, em tese, tendem a
contribuir para fortalecimento institucional e para uma resposta mais eficiente às
demandas ambientais por parte dos órgãos de fiscalização, o que contribui para o
fortalecimento dos laços de confiança entre os cidadãos.
Cite-se como exemplo de atuação articulada do GDA a participação nos
projetos abaixo relacionados que dependem de atividade de fiscalização, bem como
na operação Pequizeiro que permitiu a fiscalização do transporte de carvão ilegal de
milhares de transportadores, como também mais recentemente a operação “SOS
Cerrado”, que desarticulou várias células criminosas da máfia do carvão em pelo
menos 20 municípios da região.
3.4. Projeto de Educação Ambiental Itinerante10
Na atualidade, em tempos de instantaneidade, internet, ciberespaço, crise
planetária, a educação ambiental passou a ser vista como um instrumento de
construção de cidadania, consubstanciando-se em instrumento para a sensibilização
das pessoas e transformação social na busca de melhor qualidade de vida.
A educação ambiental não-formal, que se propõe no presente projeto, visa à
participação e mobilização da sociedade para a tomada de consciência sobre os
problemas ambientais mais urgentes. Têm como objetivo geral: desenvolver ações
de Educação Ambiental em comunidades rurais e urbanas de municípios atendidos
pela Promotoria do São Francisco, por meio da participação de cidadãos para a
prevenção e a solução dos problemas ambientais. Destacam-se como objetivos
específicos:
10

Ibidem, Educação Ambiental Itinerante.
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a)

Atender demandas de entidades públicas – Ministério Público, Judiciário,

Empresa Mineira de Extensão Rural (EMATER), Prefeituras, Conselhos Municipais
de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) – relacionadas ao desenvolvimento de
ações preventivas acerca de utilização de recursos naturais, buscando a
conscientização de cidadãos sobre a necessidade da conservação do meio
ambiente;
b)

Promover ações de Educação Ambiental para populações ribeirinhas –

barranqueiros – criando oportunidade para que essa população participe da
proteção da bacia do Rio São Francisco;
c)

Promover ações para valorização da família, tornando-a capaz de produzir

transformações positivas a partir do resgate de culturas e valores, que repercutam
no ambiente natural;
d)

Capacitar produtores rurais, produtores rurais e mineradores infratores,

educadores, alunos conselheiros de CODEMA, técnicos e demais interessados
acerca da legislação ambiental.
e)

Participar de eventos tais como: Exposições, Encontros e Seminários,

desenvolvendo ações que busquem promover a Educação Ambiental.
f)

Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas que produzem

reduzido impacto ambiental;
g)

Valorizar

a

idéias

e

propostas

nas

áreas

de

recuperação

e

conservação/preservação ambiental;
h)

Despertar movimentos socioambientais, espontâneos, a partir dos próprios

moradores, das escolas (educadores e alunos), produtores rurais e de organizações
ligadas ao meio ambiente, como por exemplo, os Conselhos Municipais de Defesa
do Meio Ambiente – CODEMAS.
A Promotoria do São Francisco objetivou com a busca da implementação de
tais objetivos atingir as metas gerais estabelecidas, para o que traçou a seguinte
estratégia: no âmbito do NIEA-NM articulou o formato do projeto com o apoio dos
professores das três instituições de ensino que integram o Núcleo. Elaborado o
Projeto, buscou a parceria da EMATER que deu sua contribuição em sua
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formatação, resultando desta parceria assinatura de Termo de Cooperação entre o
Ministério Público de Minas Gerais e a EMATER, o que permitiu a disponibilização
de um veículo com equipamentos para realização dos cursos.
Estabeleceu-se que a Promotoria seria a Coordenadora-Geral do Projeto, a
EMATER a Coordenadora-Técnica e a UFMG/ICA a Coordenadora-Científica. A
EMATER disponibilizou sua equipe técnica e a UFMG um professor-coordenador,
além do que, estando o projeto vinculado ao NIEA-NM e ao GDA-NM é possível no
âmbito destas instituições a articulação de profissionais das mais diversas áreas
para realização de praticamente todos os cursos e capacitações demandadas,
envolvendo os diferentes assuntos, dada a expertise dos profissionais vinculados às
instituições referidas.
Em

apenas

doze

meses

de

atuação

já

foi

possível

atender

a

aproximadamente 13000 (treze mil) pessoas, proporcionando-lhes capacitação em
diversas áreas. Destaque-se que, dentre os atendidos, pelo menos 400 são
produtores rurais em “ajustamento de conduta”. Isto é, produtores que cometeram
alguma infração ambiental e por determinação judicial tiveram que freqüentar um
curso promovido pela equipe do projeto. Neste caso específico o curso é proposto
com conteúdo de acordo com as infrações e crimes ambientais praticados, sendo
convidados para palestrar o Juíz que impõe as sanções, o Promotor que oferece a
denúncia, e o Policial Militar e técnico do órgão ambiental que promoveram a
autuação. Isto permite um diálogo com o infrator, o esclarecimento de dúvidas e de
forma pró-ativa a indicação dos caminhos para a regularização ambiental, sem
perder de vista a atuação da EMATER e da UFMG que tem mais o cunho de
sensibilização e esclarecimento acerca das técnicas mais sustentáveis a serem
implementadas em cada propriedade.
Além disso, a UFMG, considerando que educação ambiental deve ser tida
como um processo, elegeu uma comunidade rural de Montes Claros onde, no prazo
de um ano, deverá aplicar ferramentas específicas de educação ambiental, para
após este período, realizar os testes e aferições necessárias para vislumbrar-se as
melhores estratégias para sensibilização das pessoas acerca da questão ambiental.
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3.5. Projeto Vereda Viva11
A Promotoria do São Francisco, após reuniões com Promotores de Justiça,
sujeitos locais e representantes da sociedade civil organizada, buscou conhecer as
carências da região que pudessem estar contribuindo para a crise ambiental e
identificar potencialidades capazes de servir como instrumento de conhecimento da
complexidade ambiental e vetor para o enfrentamento da crise. Foi identificado que
um dos principais fatores que contribui com a degradação ambiental e a piora na
qualidade de vida no Norte de Minas é o grandioso passivo ambiental existente,
decorrente de implantação de monoculturas em grandes áreas, com incentivos
governamentais. Além disso, a implementação de projetos de irrigação nas regiões
"brejeiras", o que contribuiu, segundo informações colhidas nos diversos encontros
e seminários realizados, para a extinção de centenas de nascentes e veredas, e por
via reflexa, para a diminuição da disponibilidade hídrica geradora de sérios conflitos
ambientais.
O projeto vereda viva tem por objetivo principal o resgate do passivo
ambiental em áreas de veredas. Com este intuito o Ministério Público articulou o
apoio de diversas instituições de caráter fiscalizatório, em especial as integrantes do
GDA-NM, e internalizou o Projeto Vereda Viva na extensão da UFMG e da
Unimontes. Nesta linha, temos um promotor que é coordenador-geral do projeto, e
dois professores da UFMG e Unimontes que são co-coordenadores científicos e o
apoio técnico dos diversos órgãos que integram o GDA-NM.
Em uma primeira fase, foram visitadas 40 propriedades em dez municípios da
região, o que gerou aproximadamente 40 laudos que se consubstanciaram em 40
procedimentos administrativos e/ou inquéritos civis públicos instaurados nas
promotorias locais. A instauração dos procedimentos resultou, consoante arquivos
da Coordenadoria da Promotoria do São Francisco, na firmatura de Termo de
Ajustamento de Conduta com pelo menos sete empresas, que assumiram a
obrigação de recuperar estes ambientes, licenciar as propriedades e pagar
indenização ambiental, na ordem de aproximadamente R$1.700.000,00 (um milhão
11

Ibidem, Projeto Vereda Viva.
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e setecentos mil reais) que foram convertidos em projetos sócio-ambientais na
região, proporcionando a geração de renda para aproximadamente 200 famílias e o
cercamento e proteção de pelo menos 80 (oitenta) nascentes, além da
implementação da meta “patrulha ambiental” da agenda 21 do município de São
Francisco. Com um TAC firmado com empresa da região que possuía uma grande
área abandonada, foi possível avençar a criação de uma das maiores Reservas
Particulares do Patrimônio Natural do estado, com área de aproximadamente 16.000
(dezesseis mil) hectares.
A recuperação das veredas e o resgate do passivo ambiental nestes
ambientes tomam destaque importante porque, segundo BOAVENTURA (1981):
as Veredas são ecossistemas típicos do bioma Cerrado,
constituídos, basicamente, por vales rasos ou cabeceiras de
cursos d’água onde ocorrem alinhamentos ou concentrações
de palmeiras buriti. As veredas são áreas de exudação, ou
seja, de surgência gradual da água acumulada a pouca
profundidade no solo. As áreas planas mais elevadas
adjacentes, onde a vegetação nativa é o cerrado, constituem
as zonas de infiltração e recarga, que captam a água de chuva
e a transmitem para os lençóis subterrâneos. Em toda a
extensão das veredas o lençol freático aflora ou está muito
próximo da superfície. Em todas as suas variações ou tipologia,
as veredas são nascentes muito susceptíveis a se degradar, de
forma rápida, tanto em conseqüência de intervenções humanas
diretas (desmatamentos, queimadas, pastoreio intenso,
cultivos, drenagem, barramento, extrativismo intenso, etc.)
quanto indiretas, ou seja, que afetam as suas áreas de entorno.

Por se tratarem de ambientes extremamente sensíveis e de fundamental
importância enquanto “produtoras de água”, as veredas não podem ser tratadas
como meras áreas de preservação permanente, sendo fundamental um olhar
especial para esse ecossistema. Nesta linha, além da fiscalização dos grandes
empreendimentos com tomada das medidas legais cabíveis, o Ministério Público
diagnosticou também uma situação social muito grave envolvendo as populações
tradicionais denominadas “veredeiros”. Pessoas humildes da região que, sem
alternativas de renda, exploram este ambiente sensível e de grande fertilidade, o
que com o passar dos anos termina por proporcionar grandes degradações, embora
não comparáveis às provocadas pelas atividades monoculturais. Neste ponto, o
74

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós – Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

Ministério Público se articulou com outros parceiros, em especial o Instituto Estadual
de Florestas e passou a realizar seminários regionais sobre o tema que culminaram
com a realização de oficina a respeito das veredas no II Congresso Mineiro de
Biodiversidade - COMBIO, da qual foram tiradas 39 proposições que foram
encaminhadas a diversas autoridades e instituições com o objetivo de resgate do
passivo ambiental da região.
O Projeto Vereda Viva tem por escopo principal “promover a revitalização da
Bacia do Rio São Francisco através da proteção e recuperação das Veredas com
recursos provenientes do resgate do passivo ambiental do Norte de Minas”. Para
atingir esta finalidade formataram-se os seguintes objetivos específicos:
a)

Elaboração de relatórios técnicos e avaliação de impactos ambientais para

subsidiar o Ministério Público no resgate do passivo ambiental do Norte de Minas
por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC);
b)

Identificar veredas prioritárias para a aplicação dos recursos financeiros e

medidas compensatórias provenientes de TAC firmado entre o Ministério Público e
os infratores;
c)

Acompanhar os trabalhos de recuperação e proteção das veredas nos locais

definidos como prioritários para a efetiva revitalização do Rio São Francisco e
melhoria da qualidade de vida das pessoas e;
d)

Monitorar a efetividade das práticas de recuperação das veredas e proteção

na revitalização do Rio São Francisco.
Há dois bolsistas do NIEA-NM desenvolvendo pesquisas de mestrado acerca
das veredas, além disso, no ano de 2009 estão previstas a realização de pelo
menos dois seminários temáticos nos municípios de Bonito de Minas e São Romão,
para maior debate sobre o tema, bem como acompanhamento da tramitação das
proposições tiradas após o II COMBIO. Estão também sendo desenvolvidos dois
projetos de pesquisa específicos no município de Januária, acerca das veredas, com
o que se pretende, após as conclusões, disponibilizar os resultados para as
comunidades locais para fins de busca de parcerias para a recuperação das áreas
pesquisadas.
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Foto 1: vereda preservada com buriti em destaque no município de São Francisco
Fonte: arquivos Promotoria do São Francisco

3.6. Projeto Raízes12
O Projeto Raízes tem por objetivo o resgate do passivo ambiental decorrente
da implementação de silvicultura na região do Norte de Minas. Consoante projeto
arquivado na sede da Promotoria do São Francisco até a década de 60, a região do
Norte de Minas era conhecida e reconhecida como uma área de grandes “vazios”,
onde existiam grandes extensões de terra ocupadas e exploradas historicamente por
populações tradicionais de forma sustentável. A partir desta época e da implantação
de vários projetos objetivando ocupar os “vazios econômicos”, diversas empresas
reflorestadoras, que atraídas por incentivos governamentais vieram e se instalaram
na região.
No início, com a implantação dos empreendimentos e aplicação de vultosas
quantias, houve um clima otimista e positivo, em especial pela geração inicial de
12

Ibidem, Projeto Raízes.
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empregos. Conquanto o Código Florestal seja de 1965 e defina de forma expressa
as áreas de preservação permanente, houve a implementação de mais de um
milhão de hectares de monocultura de eucalipto na região, o que foi responsável
pela eliminação de centenas de veredas e nascentes, nas décadas de 60 e 70, o
que gerou um grandioso passivo ambiental, que toma nuances especiais nesta
região, pelas suas características históricas de baixa disponibilidade hídrica.
A toda evidência, a eliminação de nascentes e de veredas “mãe das águas’
só acentuou os problemas sociais. Outro impacto decorrente desta atividade
monocultural é o socioeconômico. Segundo Baggio (2003), até a chegada do
eucalipto, as populações tradicionais utilizavam-se das áreas de “chapada” cobertas
pelo cerrado para retirada de lenha para cozinha, madeira para construção de suas
casas, cercas e currais, coleta de mel e frutos do cerrado, plantas medicinais e solta
dos animais. Não obstante esta ocupação, a flora e a fauna permaneciam em
excelente estado de conservação, dado o modo tradicional harmônico de viver dos
pequenos produtores. Com a implantação das grandes áreas de monocultura, houve
uma quebra dessa harmonia, levando a alterações radicais na paisagem física,
biológica e social, uma vez que os pequenos produtores perderam a possibilidade
de complementar sua renda com a exploração sustentável das grandes áreas, agora
ocupadas por monocultura.
A partir de algumas tentativas de diagnosticar os principais problemas
ambientais ficou patente a desconfiança, descrença e preocupação de grande parte
da

população

com

o

passivo

ambiental

decorrente

destes

grandes

empreendimentos. A partir da operação Vereda Viva, estabelecida ficou a existência
deste grandioso passivo ambiental.
Em razão disto os promotores de justiça ambientais da região, após a
conclusão de que todos os empreendimentos dedicados à monocultura de eucalipto,
vistoriados na primeira fase do projeto, apresentavam irregularidades, dos 40
empreendimentos vistoriados nenhum possuía licença ambiental, aviaram moção
direcionada ao Presidente do Conselho de Política Ambiental do Estado no sentido
de que se editasse deliberação normativa (DN) convocando tais empreendimentos
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para o licenciamento. A DN não veio e diante da premente demanda posta em
eventos realizados em alguns municípios, o Ministério Público, no âmbito do NIEANM e articulado com o GDA-NM resolveu tomar as medidas necessárias para o
resgate do passivo propalado e reclamado pelas populações tradicionais. Assim
surgiu o Projeto Raízes, que tem por objetivo principal o levantamento do passivo
ambiental de empresas dedicadas à silvicultura situadas no Norte de Minas na Bacia
do Rio São Francisco. Para tanto se pretende:
a)

Levantamento de informações em documentos disponíveis nas unidades e

instalações das áreas a serem visitadas com potencial degradador;
b)

Realizar vistorias específicas nas empresas com potencial degradador;

c)

Proceder á prospecção de pendências ambientais em órgãos federais,

estaduais e municipais;
d)

Organização e análise dos dados levantados;

e)

Avaliação qualitativa e quantitativa do passivo ambiental e elaboração de

relatório de avaliação;
f)

Elaboração de planos e programas para eliminar as pendências ambientais

existentes com adoção de práticas pró-ativas para evitar a formação de novos
passivos ambientais;
g)

Propor medidas mitigadoras para as propriedades com degradações

ambientais;
h)

Propor Termo de Ajustamento de Conduta às empresas degradadoras.
Nos anos de 2006 e 2007 foram visitadas aproximadamente 12 propriedades,

perfazendo uma área de cerca de 80.000 hectares, onde foram confirmados os mais
diversos problemas ambientais dentre outros: ausência de licenciamento ambiental,
plantio de eucalipto em APP, em veredas, e reservas legais aquém do mínimo legal.
Certo ficou que várias das empresas vistoriadas possuem certificação internacional,
o que por si só mostra a fragilidade do sistema de certificação, o que está a exigir
uma maior abertura, transparência e democratização do processo de certificação
ambiental.
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O passivo ambiental verificado nas visitas técnicas em 12 propriedades foi
valorado pelos expertos em aproximadamente 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), valores que constam de relatórios técnicos encaminhados às respectivas
promotorias para instauração dos inquéritos civis públicos e negociações com as
empresas para efetivação do resgate do passivo ambiental. Destaque-se que além
da regularização formal dos empreendimentos (licenciamento ambiental) tem-se
exigido a implantação de projetos de recuperação de áreas degradadas e o
pagamento de indenização ambiental, cujos recursos são convertidos em ações
concretas de revitalização ambiental e projetos socioambientais.
3.7. Projeto Plantando Água13
O Projeto Plantando Água foi idealizado a partir da necessidade de se efetivar
ações concretas de revitalização ambiental. Neste sentido, o Ministério Público
procurou identificar, através dos parceiros que integravam o NIEA-NM, experiências
bem sucedidas na região que seriam capazes de promover uma rápida recuperação
ambiental, o aumento da disponibilidade hídrica e com isto resgatar a confiança das
populações ribeirinhas na possibilidade de efetiva revitalização do Rio São
Francisco, mantendo-as mobilizadas em prol do interesse coletivo ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Para isto o Ministério Público procurou referências
neste sentido no município de São Francisco (MG), onde os sujeitos locais, a partir
do apoio do Ministério Público, do Judiciário, da Emater e de outras instituições
públicas, articularam-se e com recursos provenientes de prestações pecuniárias e
doação de bens apreendidos pelo Juizado Especial da comarca iniciaram, com as
próprias forças, a revitalização da bacia do rio Pajeú, subafluente do Rio São
Francisco.
Ali se verificou, a partir da construção de bacias de captação de águas
pluviais, construção de terraços e cercamento das nascentes, a rápida recuperação
dos recursos hídricos, o que levou, segundo relato dos moradores, a uma ampla
mobilização e motivação, que se propalou para todo o município, resultando na
13

Ibidem, Plantando Água
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criação do grupo pró-revitalização ambiental da cidade de São Francisco,
posteriormente, denominado “Projeto João Botelho Neto”. A partir da mobilização
com a perspectiva de revitalização do córrego do Pajeú esse grupo se organizou e,
após mais de um ano de reuniões, construiu a primeira agenda 21 da região,
denominada “Plano João Botelho Neto”, que consiste em diagnóstico dos principais
problemas ambientais da região e metas de ação para o enfrentamento das
dificuldades detectadas.
Ao Projeto Pajeú não podem ser dados todos os méritos pelo amplo avanço
que as questões ambientais tomaram naquele município, mas dúvidas não há de
que serviu para potencializar uma gama de parcerias antes desestimuladas, pois se
viu ali que “é possível” a revitalização ambiental efetiva, democrática e participativa.
A par destas constatações, a Coordenadoria das Promotorias do São Francisco
buscou, a partir de Termos de Ajustamento de Conduta firmados, concentrar
esforços e articular os parceiros para a implementação de bacias de captação de
águas pluviais e terraços em diversos municípios. As bacias são pequenos açudes
que têm por objetivo conter as águas de enxurrada, além de proporcionar melhores
condições para as famílias do meio rural e minimizar os danos ambientais, em
especial erosões dos solos e assoreamento dos cursos d água.
Consoante projeto aprovado pelo Conselho Diretor da UFMC/ICA, arquivado
na sede da Coordenadoria das Promotorias do São Francisco Sub-bacia do Rio
Verde Grande:
Esse sistema força a recarga das reservas subterrâneas e armazena
água de boa qualidade no solo, por meio de infiltração ocorrida
durante o ciclo chuvoso. Isso ameniza os efeitos das secas e
veranicos em lavouras localizadas em partes úmidas de baixadas.
Também permite o plantio de pomares, hortas e canaviais nas partes
baixas das barraginhas, bem como a construção de cacimbas e
cisternas para o fornecimento de água para o consumo humano e
animal. Tal medida diminui ou elimina a necessidade do caminhão
pipa nessas regiões. A iniciativa gera renda, emprego,
sustentabilidade agrícola e fortalecimento regional.
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Os terraços14, também conhecidos como curvas de nível, são sulcos ou valas
construídas transversalmente à direção do maior declive, sendo construídos
basicamente para controlar a erosão e aumentar a umidade do solo. Os objetivos
dos terraços são diminuir a velocidade e volume da enxurrada; diminuir as perdas de
solo, sementes e adubos; aumentar o conteúdo de umidade no solo, dada a maior
infiltração de água; reduzir o pico de descarga dos cursos d água e amenizar a
topografia, bem como melhorar as condições de mecanização das áreas agrícolas.
Com os recursos provenientes de indenizações ambientais decorrentes dos
Projetos Raízes e Vereda Viva, sob a coordenação científica da UFMG e apoio
técnico do IEF, foi possível a construção de dezenas de quilômetros de terraços e
aproximadamente 3.300 bacias de captação de águas de chuvas que permitiu a
armazenagem (água plantada) de cerca de 264.000.000 (duzentos e sessenta e
quatro milhões) de litros de água, isso levando em conta apenas um enchimento das
referidas bacias. Isto é, as nascentes da região tiveram um reforço de um volume de
água equivalente a aproximadamente 44.000 caminhões “pipa”.
Essas atividades concretas de revitalização foram implementadas em 12
municípios do Norte de Minas, em sub-bacias hidrográficas do Rio São Francisco e
tem principalmente o efeito demonstrativo, pois buscam incentivar outros sujeitos
locais para realização das mesmas ações, mostram que é viável a revitalização e
resgatam a confiança das pessoas na possibilidade de recuperação, pois seus
resultados são rapidamente percebidos.

14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/NCA. Parecer CD-034-2007. Conselho Diretor.
Arquivado na sede da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Rio São Francisco Sub-bacia do
Rio Verde Grande.
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Foto 2: terraços e bacias de captação de águas pluviais em Januária MG
Fonte: arquivos Promotoria do São Francisco

3.8. Programa de Gestão Municipal Ambiental (PGA) 15
No início do ano de 2006, a Promotoria do São Francisco preocupada com a
ausência de sistemas municipais de meio ambiente efetivos na região do Norte de
Minas, procedeu a levantamentos junto a 50 dos 59 municípios que compõem sua
área de atribuição e os números que se apresentaram corroboraram a preocupação
original. Cerca de 82% dos municípios pesquisados não concediam licenças
ambientais, 76% não possuíam CODEMA funcionando, 84% não possuíam
secretaria de meio ambiente e 94% não dispunham de plano diretor aprovado.
A par desse quadro que se afigurou, a Promotoria do São Francisco iniciou
uma série de contatos com instituições de ensino na região que resultaram na
criação do NIEA-NM. O primeiro projeto elaborado pelos professores foi o PGA.
Vislumbrou-se a necessidade de criar-se nos municípios estrutura mínima adequada
ao desempenho das suas competências constitucionais, o que não vinha ocorrendo,
15

Ibidem, PGA.
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levando a verdadeiro vácuo jurídico no âmbito local. Articulou-se a firmatura de
Termos de Ajustamento de Conduta com 35 municípios que assumiram o
compromisso de proceder à atualização da legislação, estruturar as secretarias de
meio ambiente e criar os conselhos municipais de meio ambiente, fóruns adequados
e necessários a uma verdadeira participação popular na formação da política
municipal de meio ambiente.
Em uma ação pró-ativa, a Promotoria juntamente com a Fundação Santo
Agostinho (coordenação-científica), a OSCIP Instituto Grande Sertão (IGS), com
apoio dos demais integrantes do NIEA-NM e EMATER, submeteram projeto à
apreciação da CODEVASF, cuja aprovação permitiu a contratação por parte do IGS
de equipe técnica que ficou disposição dos municípios, juntamente com a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (SEMAD), realizando capacitações e apoio técnico aos
sujeitos locais. Já no ano de 2008 a FUNDASA firmou convênio com o Fundo do
Ministério Público permitindo a manutenção da equipe por mais um ano. Os
primeiros resultados das capacitações já podem ser verificados.
Os conselhos municipais passaram a se reunir e no ano de 2007 apenas um
município do Norte de Minas conseguiu apresentar e ter aprovado projeto ao Fundo
de Recursos Hídricos do Estado, não obstante a grande monta de recursos
disponíveis. Já no ano de 2008, com a implementação do PGA e apoio da equipe
técnica, 18 (dezoito) municípios apresentaram projetos com a possibilidade de
canalização para região de considerável monta de recursos para recuperação de
passivos ambientais.

83

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Pró – Reitoria de Ensino – Coordenadoria de Pós – Graduação
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Social

3.9. Confiança para a Sustentabilidade
Figura 3: Elementos para o Desenvolvimento Sustentável
Fonte: arquivos Promotoria do São Francisco

A partir da articulação interinstitucional levada a cabo pelo Ministério Público
e pelas instituições de ensino que integram o NIEA-NM, bem como pelas instituições
do estado integrantes do GDA-NM, que estão a viabilizar a implantação de diversos
projetos, hoje convolados em programas, percebem-se resultados e impressões
que já nos permitem asseverar que estes novos instrumentos ministeriais, típicos do
modelo resolutivo do Ministério Público, têm a capacidade de contribuir para o
desenvolvimento sustentável da região.
O que se tem até agora permite afirmar que a semente do desenvolvimento
sustentável, o desafio a ser inicialmente atingido (número 1), é o restabelecimento
das relações de confiança entre os diversos sujeitos e instituições locais. Certo é
que políticas governamentais equivocadas na região, tais como incentivo a
reflorestamento e destruição de veredas, bem como o excessivo marketing acerca
da revitalização do São Francisco sem a necessária realização das medidas
revitalizadoras, contribuíram para levar os munícipes a uma descrença total, não
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somente

com

relação

ao

programa

governamental,

como

diagnosticado

anteriormente, mas também em relação a todos os projetos e ações ambientais que
se buscam alavancar nos diversos municípios, como se pode perceber do cotidiano
contato com esses sujeitos locais. Uma apatia generalizada, decorrente da
desesperança e descrença, foi aqui plantada.
Daí a importância do PGA que objetiva criar fóruns nos diversos municípios
para discussão e apoio à implantação das políticas municipais ambientais. Bem
como do projeto Plantando Água, dada sua capacidade de motivação das pessoas
em razão dos rápidos resultados alcançados com a revitalização de pequenas subbacias e nascentes. Com a implantação desta estratégia em articulação e
protagonizada pelos sujeitos locais (Codemas) que são quem determinam as
comunidades para recebimento da construção das bacias e terraços, tem-se obtido,
é notório, o resgate da confiança destes sujeitos locais.
Nesta perspectiva, é fundamental a participação ministerial e das
universidades

regionais,

instituições

todas

dotadas

de

confiabilidade

e

respeitabilidade entre aqueles sujeitos. A missão ministerial no caso em foco como
corrdenador-geral do NIEA-NM é de suma importância, pois órgão advogado da
sociedade, com uma série de garantias constitucionais que a maioria dos servidores
públicos não dispõe, tem o dever de zelar pela implantação na região de projetos
viáveis, buscando no discurso otimista “Werneckiano”, e nas ações concretas de
revitalização o resgate da confiança dos sujeitos locais, elemento fundamental para
o desenvolvimento de qualquer país.
A crise de confiança que atualmente abala o mercado global há muito é
sentida e fomentada na região por razões históricas e políticas governamentais
equivocadas.

Os Projetos Vereda Viva e Raízes, que objetivam o resgate do

passivo ambiental decorrente destas políticas, são instrumentos fundamentais para
fortalecimento da confiança e estabelecimento de relações socioambientais mais
justas na região.

Com o Projeto de Educação Ambiental Itinerante busca-se na

mesma linha o dialogo com as populações tradicionais e pequenos agricultores
objetivando incutir-lhes a viabilidade da ação coletiva em defesa do meio ambiente.
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O que se vislumbra é, com a confiança conquistada e fomentada pelos
programas ambientais do NIEA, construir-se um ambiente e discurso otimistas
(número 2) acerca da possibilidade de enfrentamento da crise ambiental vivenciada.
A partir deste ambiente positivo espera-se alcançar graus de reciprocidade
(número 3) entre os sujeitos e os próprios municípios, com trocas de experiências e
projetos locais tendentes ao desenvolvimento sustentável. Para isto foi criado um
grupo virtual capitaneado pela equipe técnica do PGA que funciona como um nó
irradiador de informações e possibilidades nesta rede de proteção ambiental
regional.
Atingindo este estágio, espera-se assim que os sujeitos locais e os próprios
municípios atinjam graus de solidariedade aqui entendida como “a relação de
responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada
elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s)”, mas como
dito alhures, dado o grau de desconfiança e descrença da população local, aliados
ao fato de que a maioria dos sujeitos locais envolvidos com a questão ambiental não
percebe nenhuma remuneração, é fundamental que esta solidariedade para que a
rede de proteção cresça e atinja níveis capazes de efetivamente reverterem o
quadro catastrófico anunciado, seja uma espécie de solidariedade ativa (número 4),
no sentido de que não basta apontar caminhos, é fundamental uma espécie de
imbricação com estes sujeitos desacreditados, como “as telhas de um telhado ou as
escamas de um peixe”, pelo menos até o resgate do otimismo Werneckiano (numero
dois).
Postas as telhas ou escamas imbricadas estaremos em um ambiente
propício à reciprocidade nas relações sociais, o que não é novidade. Como dito no
capítulo 2 do presente trabalho, a confiança juntamente com outros elementos
podem conduzir-nos a uma coesão social daí decorrente, que é peça fundamental
para o que alguns denominam capital social (número 5).
Em se havendo o “capital de difícil mensuração”, teremos construído um
ambiente propício à preservação dos recursos naturais, diga-se, na perspectiva dos
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economistas, estaremos em uma sociedade que valoriza seu capital natural (número
6).
A toda evidência em se havendo capital natural, cada dia mais valorizado, a
tendência é a canalização de grandes quantias financeiras (capital financeiro,
número 7) para a região, para sua exploração, mas agora, graças ao capital social,
qualificada de exploração com sustentabilidade.
Tudo isto tem o potencial de gerar desenvolvimento humano (capital
humano, número 8), na medida em que havendo maior circulação de recursos,
surgirão mais escolas, postos de saúde e outros serviços fundamentais à qualidade
de vida das pessoas.
Em suma, com a confiança, e o discurso otimista, temos o potencial de gerar
reciprocidade social, solidariedade ativa, formando importante capital social na
região, que contribuirá para a manutenção do capital natural que por sua vez gerará
recursos financeiros necessários ao desenvolvimento humano. Isto é o que
chamamos desenvolvimento sustentável e é a trilha que está se tentando percorrer
na área de atuação do NIEA com articulação interinstitucional e os projetos ou
programas socioambientais referidos.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se no presente trabalho, avaliar se o Ministério Público, com seus
novos instrumentos e estratégias tem a capacidade em potencial de contribuir para o
desenvolvimento sustentável da região do Norte de Minas, considerando as
articulações ali implementadas. Partiu-se das premissas de que só há falar-se em
desenvolvimento se houver um projeto social subjacente capaz de melhorar a
qualidade de vida das pessoas, o que aliado com preocupação intergeracional de
garantir-se a possibilidade de escolha das gerações futuras e com a sustentabilidade
econômica consubstanciar-se-iam no desenvolvimento com sustentabilidade. A
partir das discussões postas e dos levantamentos acerca da estratégia do NIEA-NM
podemos concluir que:
1) O Ministério Público deve eleger o Desenvolvimento Sustentável como
objetivo institucional a ser alcançado, pois se obtendo resultados ótimos na
seara ambiental, econômica e social, teremos a eficácia deste Direito
Fundamental e por via reflexa de todos os demais.
2) Todos os instrumentos ministeriais típicos quais sejam: Ação Penal, Ação
Civil Pública, atuação como fiscal da lei, TAC, ICP, Recomendação e
Audiência Pública, na medida em que contribuem para o fortalecimento das
instituições, aumento da coesão social e da confiança, favorecem o capital
social e o Desenvolvimento Sustentável;
3) Para o Ministério Público cumprir sua missão de agente transformador da
realidade é fundamental uma releitura de seus princípios e garantias,
harmonizando-os com os objetivos institucionais macros, que devem estar
estampados em um planejamento institucional amplamente debatido com a
sociedade;
4) A tomada da bacia hidrográfica como unidade de gestão por parte do
Ministério Público permitiu a troca de experiências sociais, culturais e
ambientais entre as diversas promotorias, além de potencializar através da
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implementação dos projetos analisados a geração de ganhos sócioambientais e resgate de passivos ambientais. Isto, associado à criação de
fóruns locais permanentes de discussão em matéria ambiental, aumenta a
participação popular e cria um círculo virtuoso de confiança entre os sujeitos,
fortalecendo a esfera local acerca do exercício de suas competências
ambientais;
5) Diante da complexidade e da importância da atuação ministerial é
fundamental a busca e o estabelecimento de parcerias com o meio científico
para que possa haver uma ação ministerial, coordenada, planejada e,
sobretudo, com possibilidade de ser testada e avaliada sua eficácia;
6) Das estratégias esposadas pela Promotoria do São Francisco, o NIEA-NM
tem a possibilidade de permitir uma soma de esforços e atuação sinérgica
entre o Ministério Público e as instituições de ensino que o integram. A união
de esforços entre os convenentes favorece o fortalecimento destas
instituições, na medida em que permite ao Ministério Público um acesso mais
rápido e qualificado a diversas expertises na seara ambiental de que não
dispõe em seus quadros. Favorece também a construção de projetos novos,
a avaliação científica de seus resultados e apoio técnico de alto nível. As
instituições de ensino recebem um amplo leque de possibilidades acerca da
extensão universitária e da pesquisa de problemas ambientais regionais, sem
contar com a possibilidade de financiamentos destes projetos com recursos
provenientes de termo de ajustamento de conduta. Há assim, a possibilidade
de fortalecimento institucional tanto do Ministério Público, como das demais
instituições envolvidas.
7) Acerca do GDA-NM, a união de esforços e as reuniões periódicas de seus
membros, levam a uma maior eficiência da fiscalização e à eficácia da
legislação ambiental, minimizando as explorações irregulares. Assim, pode-se
dizer que o capital natural, que lhes cabe proteger das ações predatórias é
fortalecido e poderá contribuir para a sustentabilidade do desenvolvimento.
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8) No que diz respeito aos projetos que estão em fase de implantação o mais
correto, pelas próprias características de processo em construção e pelo
acompanhamento contínuo e avaliação das instituições de ensino, o que
permite a adequação dos rumos, deveriam todos receber a denominação de
programas, o que dá a idéia de algo que ainda não está pronto, mas sendo
construído de forma articulada. Nesta linha, a “Educação Ambiental Itinerante”
a partir do momento em que atua numa região com baixos IDH, levando
cursos e capacitações a produtores rurais, inclusive referentes à geração de
renda, tem a possibilidade de contribuir para a melhora destes índices. A
capacitação de gestores e conselheiros de CODEMA, bem como a
capacitação de produtores contribui para um aumento da confiança e maior
reciprocidade entre os sujeitos, na medida em que se permite um diálogo e
esclarecimentos maiores, inclusive com conseqüências ambientais positivas,
notadamente acerca da correta exploração dos recursos naturais. Pode-se
assim concluir que a educação ambiental não-formal que está sendo
implementada poderá contribuir para a manutenção do capital natural,
melhoria das condições de vida (capital humano) e, sobretudo, potencializar o
capital social da região contribuindo para uma maior coesão social.
9) O “Projeto Vereda Viva”, considerando que tem por objetivo o resgate do
passivo ambiental reclamado há décadas na região, tem o condão de
contribuir para o aumento da confiança entre as pessoas e para a
desmistificação de que a “lei só vale para o pobre” (capital social), além de
contribuir para a preservação das veredas (capital natural) e do aporte de
recursos financeiros para projetos sócio-ambientais (capital financeiro),
evidentemente necessários ao desenvolvimento dos municípios da área de
abrangência do projeto.
10) O “Projeto Raízes”, na mesma perspectiva contribui para potencializar o
capital natural, capital social e capital construído (financeiro) da região.
Destaque-se que há assentamentos na Promotoria do São Francisco no
Norte de Minas que indicam valoração de danos ambientais envolvendo os
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projetos em referência da ordem de aproximadamente R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais) em apenas 15(quinze) meses de levantamentos.
11) O “Projeto Plantando Água”, a partir do momento em que consegue “plantar"
aproximadamente 44.000 (quarenta e quatro mil) caminhões “pipa” de água,
revitalizando sub-bacias hidrográficas, contribui para recuperação do capital
natural e,

a partir do momento em que demonstra que é possível a

revitalização, contribui para aumento da confiança entre os sujeitos locais
(capital social);
12) O “Programa de Gestão Municipal Ambiental” na nossa concepção,
considerando que objetiva construir os fóruns municipais de gestão ambiental
(CODEMA), que são os locais típicos para o exercício da cidadania, contribui
para uma efetiva participação popular e fortalecimento institucional.
13) Assim, é de se concluir que a Promotoria do São Francisco juntamente com
os demais integrantes do NIEA-NM, a partir do momento que conseguem
efetivar os projetos/programas que estão sendo implementados na região, a
partir do resgate da confiança dos munícipes, contribue para o fortalecimento
institucional, preservação do capital natural, potencialização do capital social
e aplicação de recursos em projetos sócio-ambientais, que poderão favorecer
a melhoria do IDH da região, leia-se melhores condições de vida com
sustentabilidade, ou melhor, efetividade dos direitos fundamentais da pessoa
humana.
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