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Apresentação

Edmundo  Ant on io  D ias  Net to  Jun io r

o colapso chegou sem dizer palavra
arrombando a porta

quando fomos tentar consertar
já era tarde

muito tarde

[…]

rio após rio após rio após rio
mortos, arruinados

das bacias hidrográficas
apenas longos caminhos de sujeira e lama

[…]

décadas e mais décadas de mineração predatória
rejeitos contaminados

arsênio alumínio manganês bário
mercúrio chumbo cromo cádmio

Fabiano Calixto (Memórias de um homem-bala)

1. O livro de Paulo Trazzi toca um tema já há algumas décadas 
permanentemente atual, não obstante as perturbadoras oscilações nega-
cionistas esparsas em alguns Estados nacionais em períodos distintos – e 
preocupantes – de suas histórias. Desenvolvimento sustentável e avaliação 
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de impacto ambiental na Itália e no Brasil trata de aspectos essenciais à 
sustentabilidade e, portanto, do desafio constante da preservação do 
meio ambiente.

Embora muitas vezes distanciado de um fazer efetivo em âmbito 
interno – dissociando desenvolvimento e preservação ambiental –, o 
Brasil assumiu, no cenário internacional, um papel de relevo ao longo 
do processo da lenta e inconclusa construção do projeto colocado pelo 
desafio de que o desenvolvimento seja sustentável. Exemplo disso – e, 
ao mesmo tempo, resultado de suas posições quanto ao tema em suas 
relações internacionais – é o fato de o país ter sediado em 1992, no 
Rio de Janeiro, a Conferência da Organização das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, assim como, em 2012, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, como se tornou conhecida. Tais Conferências, assim como a 
Rio+10, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, a Cúpula 
de Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Nova York em setembro 
de 2015 – com a aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável e 169 metas –, e a Conferência de Paris (COP 21), que teve lugar 
na capital francesa entre 30 de novembro e 11 de dezembro de 2015, 
quando foram definidas medidas para redução das mudanças climáticas, 
se inserem em uma curva de intensificação das preocupações globais 
quanto ao tema da sustentabilidade. 

Representantes de 113 Estados1 estiveram presentes à Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo em 1972. Vinte anos depois, representantes de 178 países 
vieram a tomar parte da Conferência do Rio, e representantes de outros 
195 da 21ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP 21, ocorrida em 
2015, o que reflete uma progressiva tomada de consciência das Nações 
sobre o imperativo da convergência de esforços, nos foros multilaterais, 
para o encaminhamento de temas de característica indivisível, como é 
o meio ambiente, cuja destruição não encontra fronteiras e não pode 
ser equacionado dentro dos limites artificiais das divisas territoriais 
desenhadas pelo ser humano.

1 United Nations. Report of the United Nations Conference on the Human Environment. 
Estocolmo. 1972. P. 43. Disponível em: <http://www.un-documents.net/aconf-
48-14r1.pdf>. Acesso em 10/5/2020. 
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Mas, como apontou Camões, “Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades, […] E, afora este mudar-se cada dia, / outra mudança faz 
de mor espanto, / que não se muda já como soía”. Nessas viradas do 
correr da história é que a política externa brasileira atual aponta para 
o preocupante desprezo à sua rica tradição diplomática de valorização 
do multilateralismo e de defesa do meio ambiente.

No contexto global, o enfraquecimento de foros multilaterais – 
com a sobrevalorização da soberania, como se vê com o Brexit, com a 
retomada do America First, ou mesmo com o desprezo pelas recomen-
dações da Organização Mundial de Saúde em tempos da pandemia do 
novo coronavírus – é um fator desmobilizador do enfrentamento do 
desafio de proteção ambiental.

Nesse contexto, em que devem ser impedidos retrocessos na ma-
téria, é ainda maior a importância da obra de Paulo Trazzi, que trata 
do desenvolvimento sustentável.

2. Precisamente quando da edição desta obra, o mundo vive a 
singularidade, os dramas e as incertezas da pandemia do novo coro-
navírus, que apanhou descalça a humanidade, anunciando o limiar de 
um mundo que ainda não se revelou na extensão e profundidade de 
mudanças obviamente inevitáveis. Entre elas, certamente se colocará o 
incremento da busca por soluções comuns para desafios que são uni-
versais, em um mundo crescentemente interconectado.

A rapidez com que a Covid-19 tomou de assalto o mundo aumenta 
algumas percepções que já se colocavam, é dizer, a da vulnerabilidade 
da condição humana; a de que ocupamos um espaço comum; a cons-
ciência dos cuidados que devem ser devotados a esta casa que se revela 
indivisível; a necessidade de valorização dos foros multilaterais onde 
devem ser tomadas as decisões de interesse das Nações; a inflexão em 
direção a caminhos de maior empatia entre as gerações atuais e delas 
para as gerações futuras.

O aumento dessas percepções pode (ou ao menos deveria) im-
primir maior velocidade na implementação de metas e mecanismos 
de sustentabilidade já reconhecidos como exigências do processo de 
desenvolvimento, mas deixados à margem do caminho demarcado pelas 
grandes corporações e pelos Estados que lhes abrigam.

No espaço comum que ocupamos, temas materialmente indi-
visíveis – de que são exemplos o desenvolvimento sustentável e o 
enfrentamento de pandemias – não prescindem da convergência dos 
esforços das Nações, o que reforça a exigência de valorização dos foros 
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multilaterais. Afinal, poluição, aquecimento global (ou a propagação 
dos mais variados tipos de vírus) são exemplos de fenômenos trans-
fronteiriços por natureza.

Paulo Bonavides classifica o direito ao meio ambiente como um 
direito fundamental de terceira geração, ou de terceira dimensão,2 
entre outros “direitos da fraternidade” (ou de solidariedade, diga-se), 
tais como o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito de 
propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito 
de comunicação. São todos eles direitos que, na expressão do emérito 
Professor cearense:

Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 
em termos de existencialidade concreta.3

A Declaração de Viena e Programa de Ação estabelecidos pela 
Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem, realizada em Viena 
em 1993, dispuseram:

5. Todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade interna-
cional tem de considerar globalmente os Direitos do homem, 
de forma justa e equitativa e com igual ênfase. Embora se 
devam ter sempre presente o significado das especificidades 
nacionais e regionais e os antecedentes históricos, culturais e 
religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus 
sistemas político, econômico e cultural, promover e proteger 
todos os Direitos do homem e liberdades fundamentais.4

O desenvolvimento, para ser sustentável – e não um desenvolvi-
mento parcial ou unidirecional –, depende justamente do ingrediente de 

2 Ao tratar dos direitos fundamentais de quarta geração (como o direito à democra-
cia, o direito à informação e o direito ao pluralismo), Paulo Bonavides acrescenta 
que “o vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo 
‘geração’, caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, 
suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade.” 
In: Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. P. 571-2.

3 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. P. 569.

4 Nações Unidas. Declaração de Viena e Programa de Ação. Viena. 1993.
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empatia entre as gerações atuais e delas em relação às gerações futuras, 
inclusive diante do pacto intergeracional expresso no art. 225, caput, da 
Constituição de 1988, que impõe ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. Não é lícita, à luz dessa solidariedade intergeracional, 
a fruição do meio ambiente apenas para si, desconectada de empatia 
que propicie um pensar e um agir em relação ao outro, o que introduz 
o tema de sua preservação e compartilhamento equitativo entre as 
presentes gerações, assim como o de não gravar de ônus o legado que 
nos incumbe transmitir às futuras gerações.

As gerações atuais, herdeiras do que restou preservado pelas ge-
rações que nos antecederam, têm o dever ético e jurídico de manter a 
equidade intergeracional prevista no Princípio 3 da Declaração do Rio:

Princípio 3 – O direito ao desenvolvimento deve ser exercido 
de maneira a atender equitativamente às necessidades de de-
senvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras.5

É justamente esse pacto equitativo intergeracional que coloca a 
necessidade de vedação de retrocessos na preservação do meio ambien-
te. Daí que o desenvolvimento sustentável – para ser constante, como 
se exige para que possa ser efetivo – deve apresentar mecanismos de 
proteção contra as variações dos humores das transitórias sucessões 
governamentais.

3. O desenvolvimento, para que seja integral, não pode ser compre-
endido unicamente como desenvolvimento econômico ou industrial, 
mas deve também estar imbuído das características de desenvolvimento 
humano e social, assim como da perspectiva de preservação do meio 
ambiente a ser transmitido para as futuras gerações. Isso traz o tema da 
reparação a danos decorrentes de desastres.

Nesse aspecto, o livro de Paulo Trazzi também analisa alguns temas 
do direito dos desastres, ao relatar a forma como se deu a construção 
de um instrumento de apoio à população atingida pelos desastres so-
brevindos à bacia do rio Doce, em 05/11/2015, e na mina do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, em 25/01/2019.

5 Nações Unidas. Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janeiro. 
1992. Tradução livre. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/1709riodeclarationeng.pdf>. Acesso em 11/5/2020.
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Essas tristes páginas da história da exploração mineral ensejaram 
a construção de novos instrumentos de reparação para os enormes e 
complexos desafios que se colocaram nos respectivos processos de repa-
ração, diante da postura das empresas que lhes deram causa: a Samarco 
e suas controladoras Vale e BHP Billiton Brasil, no caso do desastre 
do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e a mesma Vale 
naquele da mina do Córrego do Feijão, ambas localizadas no estado 
de Minas Gerais.

4. Paulo Trazzi integra, com dedicação e reconhecido talento, as 
forças-tarefa Rio Doce e Brumadinho, do Ministério Público Federal, 
de maneira que, embora a presente obra tenha sido escrita por ocasião 
de seu mestrado, concluído cum laude na Universitá degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, pôde depois ser enriquecida com temas que vivenciou 
no dia a dia de seu trabalho, ao lado das demais instituições do sistema 
de Justiça que, tanto em um como no outro caso, buscaram promover 
a reparação integral dos danos causados a milhares de pessoas atingidas 
que até hoje sofrem com a renovação diária de dois desastres que ainda 
se encontram em andamento.

Assim, foram oportunamente acrescentados ao livro que ora sai a 
lume os temas da consulta prévia, livre e informada, que a Convenção 
nº 169 da Organização Internacional do Trabalho assegura aos povos 
e comunidades tradicionais, como também o da assessoria técnica 
independente, entidades disponibilizadas às pessoas atingidas, a partir 
de sua escolha, e custeadas pelas empresas poluidoras-pagadoras, com 
vistas a apoiar – em uma perspectiva multidimensional – suas vítimas, 
ao longo do processo de reparação, e a diminuir as enormes assimetrias 
existentes entre as causadoras de tais desastres e as populações atingidas 
em um e outro caso.

Os desastres causados pelas mineradoras acima nominadas são 
exemplos de um modelo de desenvolvimento gasto pelo tempo, social 
e ambientalmente insustentável, cuja substituição constitui um desafio 
impostergável (e tão difícil!) de nosso tempo. É preciso virar definitiva-
mente a página de uma mineração que ainda nos prende teimosamente 
às profundas raízes coloniais que nos ligam ao século XVIII, quando o 
Ciclo do Ouro teve seu apogeu nestas mesmas Minas Gerais.

Parar para pensar em desenvolvimento sustentável é também tratar 
dos mecanismos de prevenção a desastres, tal como o colapso que chegou 
sem dizer palavra, mencionado por Fabiano Calixto na epígrafe desta 
Apresentação. Daí a necessidade de efetivação do princípio da precaução, 
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em matéria ambiental – assim como para a proteção do direito à saúde, 
como se faz imperativo em casos de contaminação por metais pesados.

Afinal, o princípio da solidariedade intergeracional nos coloca a 
todos em uma mesma dimensão, que conecta um passado abundante 
de recursos naturais e carente de consciência ambiental a um futuro 
em que se espera a humanidade logre alcançar o adequado equilíbrio 
de recursos e o necessário grau de conscientização, passando por um 
presente empobrecido em ambos os aspectos.

A incorporação dessa agenda na perspectiva das empresas, na 
realidade brasileira, mostra-se ainda menos que uma miragem, como 
os desastres nas bacias do rio Doce e do rio Paraopeba ilustram de 
modo dramático.

5. Estudo teórico – que resultou na abordagem comparativa do 
tema do desenvolvimento sustentável na Itália (onde o Autor desenvol-
veu seus estudos de mestrado) e no Brasil –, aliado à copiosa atividade 
profissional de Paulo Trazzi, que atua diretamente em casos de enorme 
complexidade na mesma temática analisada na presente obra, conju-
gam-se para conferir grande interesse e proveito em sua leitura, além 
de valorizar seu conteúdo diante dos enormes desafios que se colocam 
em tempos tão conturbados como os que vivemos.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.

Edmundo Antonio Dias Netto Junior

Procurador da República em Belo Horizonte
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Prefác io

Segundo André Maurois, romancista e ensaísta francês, “a leitura de 
um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma responde”. 
Para entender essa frase basta a leitura dessa obra.

Digo isso, pois não se trata de uma simples leitura de doutrina, mas 
um verdadeiro passeio pela história do instituto do desenvolvimento 
sustentável, colhendo o que há de melhor no direito comparado e 
acompanhando o diálogo deste com nossa legislação, construído bri-
lhantemente pelo autor de forma suave e precisa.

E diferente não poderia ser, uma vez que o autor é Paulo Henri-
que Camargos Trazzi, Procurador da República, o que já bastaria para 
garantir a qualidade da obra, mas vamos muito além. Sua experiência 
internacional não se limita pela leitura, mas decorre do período em que 
se dedicou ao conhecimento e aperfeiçoamento fora do país, quando 
obteve o título de Mestre em Direito pela Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, da Itália.

Não vejo para o leitor melhor fonte e oportunidade de conhecer 
nosso sistema e o sistema Europeu quando o assunto é o desenvolvi-
mento sustentável. Mas existe aqui um grande “agravante” que coroa a 
obra. O autor é desde a infeliz tragédia de Mariana, ou melhor, tragédia 
do Rio Doce, ocorrida em 2015, um dos Procuradores responsáveis 
pela recuperação ambiental, social e humanitária de toda bacia, que se 
estende de Minas ao Espírito Santo, ou seja, zela pelo rio, pelo ecos-
sistema e pelas comunidades ribeirinhas.

Dessa forma, ao falar sobre meio ambiente e a sociedade, o autor 
nos situa dentro do ordenamento jurídico, passando a informar de for-
ma excepcional os caminhos percorridos durante o desenvolvimento 

Th iago  A l ban i  O l i ve i r a  Ga l vêas



26

do direito ambiental e a importância do desenvolvimento sustentável, 
partindo de uma abordagem história e aprofundando-se sobre suas 
definições e concepções.

Após toda a riqueza de informações, passamos a mergulhar no 
conhecimento do Professor Paulo Henrique quanto ao licenciamento 
ambiental, primeiro enfrentando seus perfis substanciais para após co-
nhecer o seu procedimento em regiões economicamente e socialmente 
mais desenvolvidos, como na Itália e de certa forma em toda a Europa, 
balizando-o e comparando-o com as exigências do ordenamento ju-
rídico brasileiro.

Como membro do Ministério Público, o Procurador não poderia 
deixar de nos ensinar nessa na obra o papel de seu órgão nessa seara de 
atuação, com destaque: a) as etapas do licenciamento ambiental; b) a 
obrigatoriedade da publicidade do procedimento; e c) a obrigação de 
consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais.

Por fim, após revisitar os ordenamentos jurídicos Italiano e Brasilei-
ro, Dr. Paulo nos brinda com a análise dos aspectos técnicos envolvidos 
no desenvolvimento sustentável e nos enriquece com seu conhecimento 
quanto ao trabalho das assessorias técnicas independentes.

Concluindo, não há melhor fonte de conhecimento sobre o tema 
do que aquele que após esgotar os estudos da matéria, vivenciou na 
prática de seu labor diário a aplicação da teoria na solução dos proble-
mas decorrentes do maior desastre ambiental da história do nosso país. 

Thiago Albani Oliveira Galvêas
Juiz de Direito no Estado do Espírito Santo
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Int rodução

Desenvolver uma pesquisa sobre questões ambientais é, ao mesmo 
tempo, fascinante e provocador, por trazer desafios complexos, mas com 
potencial para soluções extraordinárias. 

É notório que no sistema capitalista a busca pelo lucro e pelo 
crescimento econômico é constante e cada vez mais intensa. Como 
resultado, os recursos naturais e meio ambiente sofrem as suas ne-
fastas consequências.

Nesse contexto, apesar de inúmeros esforços para desprestigiar os 
argumentos por um desenvolvimento mais consciente ambientalmente, 
resta indubitável que buscar um caminho que congregue o crescimento 
econômico com a preservação dos recursos naturais e da qualidade 
da vida para seres humanos e animais, atuais e das próximas gerações, 
mostra-se essencial.

Ademais, proteger os recursos naturais significa assegurar também 
que as atividades econômicas sejam possíveis e rentáveis no futuro, ou 
seja, trata-se de um argumento econômico, não ecológico, eis que a ma-
nutenção dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental e climático são 
indispensáveis para sustentar a continuidade e durabilidade do crescimento.

Entretanto, a problemática envolvendo as consequências das ativi-
dades econômicas ultrapassa as questões estritamente ambientais, pois 
também geram impactos socioambientais. 

As populações que vivem nas proximidades de empreendimentos 
sofrem os resultados negativos das atividades econômicas em todos os 
seus maléficos aspectos. Não apenas a degradação ambiental e a polui-
ção, mas principalmente o aumento da criminalidade, da miséria e da 
escassez de serviços públicos.
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Assim é o sentido do termo desenvolvimento sustentável, tão de-
batido em âmbito acadêmico e político, procurando respostas para as 
necessidades econômicas atuais, como a geração de empregos, tributos 
e qualidade de vida da população atual, com a possibilidade de vida 
saudável e com qualidade para as gerações futuras.

Por tais motivos, realizou-se a opção de estudar o desenvol-
vimento sustentável, seu desenvolvimento histórico e suas diversas 
definições, a avaliação de impacto ambiental (AIA) na Itália, chamado 
de licenciamento ambiental no Brasil, como um seu importante pilar, 
com os aspectos substanciais e procedimentais, e, enfim, o papel dos 
aspectos técnicos, Esta análise será realizada considerando os orde-
namentos jurídicos italiano e brasileiro, oferecendo uma ideia com-
parativa que enriquece a compreensão do assunto e torna possível a 
busca por novas soluções.
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O desenvolvimento sustentável as-
sumiu ultimamente papel relevante 
na temática ambiental, com refle-
xos significativos na economia, no 
direito e em vários outros ramos. 
Dessarte, o trabalho desenvolve a 
evolução histórica, previsão em or-
denamentos jurídicos nacionais e 
internacionais, e suas diversas con-
cepções, pois representa um concei-
to essencial. Nesse jaez, como um 
dos seus pilares, a avaliação de im-
pacto ambiental constitui importante 
instrumento para concretizar essa 
ideia, nos seus aspectos substan-
ciais, procedimentais e técnicos. Por 
fim, essas questões são estudadas 
com base no ordenamento jurídico 
Brasileiro e no direito comparado, 
especificamente nos sistemas Italia-
no e Europeu.
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Não se trata de uma simples leitu-
ra de doutrina, mas um verdadeiro 
passeio pela história do instituto do 
desenvolvimento sustentável, co-
lhendo o que há de melhor no di-
reito comparado e acompanhando 
o diálogo deste com nossa legisla-
ção, construído brilhantemente pelo 
autor de forma suave e precisa.
(…) Após toda a riqueza de infor-
mações, passamos a mergulhar no 
conhecimento do Professor Paulo 
Henrique quanto ao licenciamen-
to ambiental, primeiro enfrentando 
seus perfis substanciais para após 
conhecer o seu procedimento em 
regiões economicamente e social-
mente mais desenvolvidos, como na 
Itália e de certa forma em toda a Eu-
ropa, balizando-o e comparando-o 
com as exigências do ordenamento 
jurídico brasileiro.”
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