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RESUMO 

 

O presente artigo sucinta uma breve, porém importante incursão no mundo 

ambiental bem como sua relação entre os avanços pertinentes ao desenvolvimento e a 

manutenção de um meio equilibrado e saudável para nossa geração e as demais 

vindouras. 

O foco deste pequeno aparato é a venda indiscriminada de agrotóxicos no meio 

internacional bem como os danos causados nesta atividade, sobretudo em nosso país. A 

relevância desta temática atine a todos, pois só com a participação do Estado e da 

Sociedade, podemos efetivamente dar as garantias que nossa casa merece. 
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ABSTRACT 

 

This article summarized a brief but important foray into environmental as well 

as its relation between the developments relevant to developing and maintaining a 

balanced and healthy environment for our generation and other generations. 

The focus of this small apparatus is the indiscriminate sale of pesticides in the 

international environment as well as damages in this activity, especially in our country 

and this issue important to all atine, because only with the participation of the State 

Society and Government can effectively give the assurances that deserves our house. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ambiente seja ele natural ou artificial, é um bem difuso, dessa forma não 

pertine a uma classe social distinta, desse modo, seu usufruto pela sociedade atine todas 

as suas glebas. A proteção do meio é algo vital e deve ser praticado por todos, sua tutela 

é fiscalizada via de regra pelo Ministério Público e subsidiariamente pelas associações, 

pelo próprio Estado e qualquer do povo, vale frisar que a efetividade deste importante 

legado deve ser garantida pelo Poder Público. 

O meio em decorrência da relevância que apresenta à saúde e à preservação da 

vida, no planeta, mereceu do legislador constituinte de 1988 um cuidado antes não 

encontrado. A Constituição Federal de 1988 confere a todo cidadão, sem exceção, 

direito subjetivo público ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, oponível ao 

Estado que responderá por danos causados ao ambiente, só, ou solidariamente, caso o 

dano seja decorrência de entidade privada, por ele não policiado. 

O termo meio ambiente é na verdade uma tradução de teor pleonástico oriundo 

do termo inglês environment, contudo sua redundância hoje esta solidamente 

consagrada. Os estudos sobre o tema hoje ainda são bastante tímidos e seu incentivo não 

encontra correspondência com seu valor real para o mundo que não se intimida em 

deixar o ambiente em papel secundário, o relevo econômico pode ser visto de imediato 

mas a real importância do meio só pode ser mensurada com estudos técnicos criteriosos 

e com material humano capacitado que garanta a qualidade das informações. 

 

Apregoa sobre a importação indiscriminada de agrotóxico Antônio Aguiar 

(Deputado estadual de Santa Catarina líder do PMDB-SC): O parlamentar é médico e 

apresentou ano passado projeto de lei que previa a adoção de conteúdo e atividades 

voltadas à orientação relativa ao manuseio de agrotóxicos e similares no currículo do 

ensino fundamental de escolas de áreas rurais. A matéria foi arquivada em razão do 

entendimento que iniciativa nesta linha só caberia ao Executivo. 

Agora, o líder da bancada do PMDB repercute denúncias da mídia, que apontam 

ser o Brasil o principal destino de agrotóxicos banidos no exterior. “O país já é o 

campeão mundial no uso de agrotóxicos, e tornou-se o principal destino de produtos 

banidos em outros países. Nas lavouras brasileiras são usados ao menos dez produtos 



proscritos na União Européia, nos Estados Unidos, na China, Índia e até no Paraguai”, 

afirma Aguiar. 

As informações são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com 

base em dados das Nações Unidas e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio. “O governo federal não leva adiante a reavaliação de tais produtos, etapa 

indispensável para restringir ou retirar do mercado aquilo que outros países já 

comprovaram que faz mal à saúde”, reforça Aguiar, admitindo pressões das indústrias, 

que no Brasil vendem cerca de R$ 13 bilhões por ano. 

Aguiar citou como exemplo o Endossuflan, produto de alta toxidade sob suspeita 

de provocar desregulamentação endócrina e toxidade reprodutiva, usado na cultura da 

soja, cana-de-açúcar e café. A importação deste produto saltou de 1,8 mil toneladas em 

2008, para 2,37 mil toneladas em 2009. 

No mesmo caminho estão o Acefato e o Metamidofós. O primeiro já foi banido 

na União Européia e nos Estados Unidos, por ser comprovadamente tóxico para o 

sistema nervoso, sistema reprodutivo e provocar câncer, mas segue em uso nas culturas 

do tomate, soja, feijão, batata e amendoim, entre outras plantações. 

Já o Metamidofós foi banido no Paraguai, China, Índia e União Européia, por 

toxidade aguda e risco para o sistema nervoso, mas é aplicado em culturas de tomate, 

trigo, soja, feijão, batata e amendoim. 

Fiscalizações da Anvisa em sete indústrias de agrotóxicos resultaram no 

fechamento de seis, e a sétima foi autuada por omissão de informações. Os técnicos 

constataram até adição de essências aromáticas para camuflar o cheiro de veneno, com o 

objetivo de tornar o produto mais tolerável pelos agricultores e vizinhos das indústrias 

que embalam os produtos. “Isso é um crime, porque o próprio cheiro forte é para alertar 

sobre o risco da toxidade”, considera Aguiar. 

No alho, arroz e cebola também é usado a Parationa-Metílica, tóxica para o 

sistema nervoso, suspeita de desregulação endócrina e com potencial de provocar 

mutação nas células. Estamos falando de agricultura, de produtos que estão na nossa 

mesa e da saúde das pessoas, especialmente dos agricultores. 



“De um custo imensurável para a Saúde, pois quem fica doente aos poucos vai 

bater às portas dos nossos postos de saúde e hospitais e aumentar as filas do SUS, além 

de causar apreensão e dor para as famílias catarinenses e brasileiras”, prevê o deputado. 

“Isto tem que mudar, com uma ação forte e decisiva. Não podemos prescindir do 

uso de agrotóxicos nas nossas lavouras, sob penas de perdas de produtividade. Mas é 

preciso controle, do que está sendo utilizado e das quantidades empregadas, e é por isso 

que este deputado propôs que o assunto fosse tema do ensino no meio rural, pois este é 

um bom caminho para mudarmos esta triste realidade”, completou Antônio Aguiar. 

02/06/10. (Disponível em http://www.portaldecanoinhas.com.br/noticias/7819. Acesso 

em 11/04/2011) 

 

O Direito Ambiental 

Além dos direitos e deveres individuais e coletivos elencados no art. 5º, a nossa 

Constituição estabeleceu um novo direito fundamental, relativo à condição de vida 

adequada em ambiente ecologicamente equilibrado. 

A adoção do princípio constitucional considera o meio ambiente como um valor 

a ser protegido, criando-se uma ordem pública ambiental pela qual o Estado deve 

assegurar o equilíbrio harmonioso. 

Existindo já um grande consenso relativamente aos princípios, alguns próprios 

ou exclusivos, (princípio da prevenção, da prudência ou precaução, princípio da 

responsabilidade e do poluidor pagador, princípio da cooperação e princípio do controle 

dos riscos e outros) vem o Direito Ambiental se consagrando como ramo autônomo, 

com objeto específico, que não é particular apenas à ciência jurídica. Aliás, os novos 

direitos e, dentre eles o ambiental, demonstram a interdisciplinaridade indispensável à 

nova ciência jurídica. 

Certamente o desenvolvimento da sociedade truncará os princípios 

enclausurados no Direito Ambiental, inescusavelmente devem oferecer respostas às 

ocorrências dinâmicas e que se projetam no Planeta. 

Com o advento da Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/98) houve uma 

alteração profunda na tipificação penal das condutas, sendo que inúmeras condutas 



anteriormente capituladas como contravenções penais tornaram-se crimes contra o meio 

ambiente. Vale observar aqui a dureza desta legislação que se posta em prática possui 

um alto poder de coação e coerção para os indivíduos com verdadeiras intenções lesivas 

ao meio e sobretudo a fauna e flora, resguardando ainda o ambiente urbano que apesar 

da pouca repercussão também encontra abrigo neste valoroso dispositivo. Falta ainda 

muito a avançar nas instituições de proteção ambientais como as superintendências e 

polícias ambientais ou instituições federais, no geral possuímos pouca força coercitiva 

ao combate de crimes ambientais e conter os prejuízos decorrentes destes. 

Trata-se de um ramo do direito difuso, ou de terceira geração, já que os 

interesses defendidos por esse ramo do Direito não pertencem à categoria de interesse 

público (Direito Público) nem de interesse privado (Direito Privado). Daí os interesses 

difusos, cuja proteção não cabe a um titular exclusivo, mas a toda a coletividade e a 

cada um de seus membros. 

Dessa forma, tem como características a transindividualidade, a indivisibilidade 

e possuem titulares indeterminados e interligados por circunstâncias de fato. 

Transindividuais, porque transcendem o indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de 

direitos e obrigações de cunho individual. Indivisível, porque não há como cindi-lo. 

Trata-se de um objeto que, ao mesmo tempo, a todos pertence, mas ninguém em 

específico o possui. Possuem titulares indeterminados e interligados por circunstâncias 

de fato, porque não temos como precisar quais são os indivíduos afetados por ele 

(FIORILLO, 2007, p. 6-7). 

 

Princípios do Direito Ambiental 

De acordo com a doutrina majoritária, são seis os princípios do Direito 

Ambiental na Constituição Federal de 1988: o Princípio do desenvolvimento 

sustentável; o Princípio do poluidor-pagador; o Princípio da prevenção; o Princípio da 

participação; e o Princípio da ubiqüidade (FIORILLO, 2007, p. 28-48). 

O Princípio do desenvolvimento sustentável, encontrado no caput do art. 225 da 

CF/88 (onde se lê: “... preservá-lo para as presentes e futuras gerações”), busca um 

equilíbrio entre a economia e o meio ambiente, para que os recursos hoje existentes não 

se esgotem ou tornem-se inócuos. Assim, caminham lado a lado a livre concorrência e a 



defesa do meio ambiente, a fim de que a ordem econômica esteja voltada à justiça 

social, conforme o disposto no inc. VI do art. 170 da CF/88: 

Constituição Federal de 1988 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: [...] 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação. 

O Princípio do poluidor-pagador foi inicialmente definido pela Comunidade 

Européia, afirmando que “as pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito 

público ou privado, devem pagar os custos das medidas que sejam necessárias para 

eliminar a contaminação ou para reduzi-las ao limite fixado pelos padrões ou medidas 

equivalentes que assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder 

competente”. 

Foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pelo art. 4º, VII, sendo 

complementado pelo art. 14, § 1º, ambos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei nº. 6.938/81). Na Constituição Federal de 1988, encontramos o princípio previsto 

no art. 225, § 3º, que diz que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”	  

Conforme Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2007 p. 32-33). 

Deve-se ressaltar que “o princípio poluidor-pagador não é um princípio de 

compensação dos danos causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluindo 

todos os custos da proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso 

ver, os custos de prevenção, de reparação e de repressão do dano ambiental...” 

(BENJAMIN, 1993, p. 227). 

O Princípio da prevenção constitui um dos princípios mais importantes que 

norteiam o Direito Ambiental. As medidas que evitam o nascimento de atentados ao 

meio ambiente devem ser priorizadas. De acordo com o Princípio 15 da Declaração do 



Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), “para proteger o 

meio ambiente medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos Estados 

segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência 

de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de 

medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio ambiente”. 

Este preceito encontra-se previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 

O referido disposto visa buscar uma certeza de recursos as gerações vindouras e 

não permite um uso desmedido de recursos, realiza-se sempre uma avaliação instada em 

exame de ação e reação do meio, pois nenhuma reação decorre de falta de estímulo, fato 

amplamente difundido pelas mídias televisivas com ausência de ética. No meio contudo 

nada decorre do nada e toda ação deve ser repensada com bastante critério e estudo 

técnico (EIA – estudo de impactos ambientais) 

O Princípio da participação encontra-se disposto no Princípio 10 da Declaração 

do Rio de Janeiro, que diz que “o melhor modo de tratar as questões do meio ambiente é 

assegurando a participação de todos os cidadãos interessados, no nível pertinente”. 

Encontra-se acolhido no art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, ao impor ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações. 

Assegura ao cidadão a possibilidade de participar das políticas públicas 

ambientais. Essa participação poderá dar-se em três esferas: legislativa, administrativa e 

processual. Na esfera legislativa, o cidadão poderá diretamente exercer a soberania 

popular por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular. Na esfera administrativa, 

o cidadão pode utilizar-se do direito de informação, do direito de petição e do estudo 

prévio de impacto ambiental. Na esfera processual, o cidadão poderá utilizar-se da ação 

civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do mandado de 

injunção, da ação civil de responsabilidade por improbidade administrativa e da ação 

direta de inconstitucionalidade (ANTUNES, 1999, p. 26-28). 

O Princípio da ubiqüidade “vem evidenciar que o objeto de proteção do meio 

ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em 



consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, 

atividade, obra etc. tiver que ser criada e desenvolvida”. Visa tutelar a qualidade de vida 

(FIORILLO, 2007, p. 48). 

A ubiqüidade nos dá uma pequena mostra da interrelação do meio com seus 

microssistemas bióticos, onde o menor ato desprendido sem planejamento pode trazer 

conseqüências muitas vezes irreversíveis e de custos incalculáveis para a humanidade 

onde não podemos valorar as perdas só em moldes econômicos. 

 

A OMC NO ÂMBITO AMBIENTAL 

Ocorrem problemas no comércio internacional, tanto relativos a meros entraves 

quanto a questões ambientais. Regularizar esses entraves constitui o grande desafio 

desde eras imemoriais e que na época atual demanda muito estudo e esforços de todos 

no planeta se distinções de qualquer ordem. 

A criação da OMC ocorreu no ano 1994 e passou a vigorar em 01.01.1995 sob 

os pilares da antiga GATT que tentava estipular diretrizes e princípios sobre o comércio 

internacional.  

Do ponto de vista ambiental a efetividade inicialmente do GATT e 

posteriormente com a OMC atualmente deixa muito a desejar e seguramente podemos 

afirmar que cumprem bem menos do que se propõem, a vigilância ambiental que 

necessitamos não pode ser atendida sem uma personalidade jurídica com poder punitivo 

considerável, urge então a oportunidade de questionar, já é hora de buscarmos a criação 

de uma organização mundial de proteção ambiental? 

O comércio de produtos potencialmente degradantes não encontra uma 

fiscalização severa na órbita internacional e o mesmo pode ser dita no âmbito 

doméstico, justificado tal afirmativa apontamos o comércio de agrotóxicos onde o 

Brasil desponta fácil como campeão do mundo em importação de defensivos agrícolas, 

não raro destacar que só os produtos sem agrotóxicos ou com uso severamente 

controlado são aceitos para exportação, os selos verdes são chaves para o 

aperfeiçoamento contratual na exportação de frutas e demais vegetal; agora de volta ao 

foco se a maioria dos países só aceita produtos livre de agrotóxicos só resta à dura 



constatação de que o mercado doméstico responde maciçamente pelo maior consumo de 

frutas com uso de agrotóxicos, contudo tais constatações não encontram dados e 

pesquisas para poder embasar tais constatações fáticas. 

 

SELOS VERDES 

Os importadores europeus e demais países desenvolvidos criam sempre óbices a 

produtos de países pobres, tais barreiras surgem sempre com fundo protecionista e forte 

apelo ambiental, resta aqui observar também que a reparação civil nestes pólos é bem 

diferente de nosso país, lá uma reparação corre em dias e no máximo em meses. 

O selo verde serve para comprovar processos harmônicos de fabricação com 

baixos danos ao meio, sem danos ao meio a sustentabilidade é a primeira vista 

respeitada e conduz a um consumo responsável. 

Em decorrência da maior consciência ecológica dos consumidores, os atributos 

ambientais tornaram-se um dos diferenciadores na escolha de produtos. Em resposta, 

proliferam, em número cada vez maior, os rótulos ambientais (selos verdes), pois estes 

são o elo de comunicação entre o fabricante e o consumidor. Os rótulos ambientais são 

selos de comunicação que visam dar informações ao consumidor a respeito do produto. 

A rotulagem ambiental caracteriza-se por um processo de seleção de matérias primas 

produzido de acordo com especificações ambientais. O selo verde identifica os produtos 

que causam menos impacto ao meio ambiente em relação aos seus similares. Alguns 

selos verdes partem do próprio fabricante que procura demonstrar os aspectos 

ambientais positivos do produto, visando à conquista dos consumidores. Estas 

informações nem sempre são verdadeiras. Outros selos são concedidos por organismos 

certificadores que fiscalizam e comprovam as informações. Diversos países criaram 

seus próprios selos, os quais passaram a ser um diferencial competitivo. Na maioria dos 

casos, servindo de barreira comercial não tarifária. Dentre os países pioneiros na 

utilização da rotulagem ambiental de produtos, destacam-se: Alemanha –Blue Angel – 

criado em 1977, o programa mais antigo; Estados Unidos – Green Seal – 1989; União 

Européia – European Ecolabel – 1992. 

A crescente proliferação de rótulos ambientais gerou vários problemas, pois os 

parâmetros eram pessoais, ou de um grupo de organização ou de um país. Tal situação 



levou a ISO 14000 a criar normas e critérios gerais para a rotulagem. A rotulagem 

ambiental, de modo geral, é objeto de estudo por parte do Subcomitê 03 da ISO 

(International Organization for Standardization), que no Brasil é representada pela 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Dentro da série ISO 14000, 

encontram-se as normas sobre a Rotulagem Ambiental, conforme adiante demonstrado:  

14020 Rotulagem Ambiental e Declarações – Princípios gerais para toda a 

rotulagem ambiental e declarações.  

14021 Rotulagem Ambiental e Declarações – Audeclarações ambientais – 

Termos e definições. 

14022 Rotulagem Ambiental e Declarações – Simbologia para os rótulos.  

14023 Rotulagem Ambiental e Declarações – Testes e metodologias de 

verificação.  

14024 Rotulagem Ambiental e Declarações – Rotulagem Ambiental Tipo 1 – 

Princípios gerais e procedimentos. (D’AVIGNON, 1996) 

 

CONCLUSÕES 

Compreender os processos atinentes ao funcionamento de nosso meio bem como 

de nossa sociedade é o grande desafio de nossa geração quiçá de todas as outras. 

Harmonizar as atividades vitais aos atos de sobrevivência de nossa sociedade 

notadamente focada no capitalismo e sem importância nenhum plano que atente a um 

consumo eficiente e padrões que não esgotem nossas fontes naturais energéticas. 

A problemática deste trabalho contudo foi focada na importação de agrotóxicos 

em nosso país, também no comércio destes na esfera internacional. Nosso país não faz 

um controle eficiente do custo benefício da inserção deste em nosso meio e podemos 

dizer ainda que não existem políticas públicas que evitem o uso indiscriminado de tais 

produtos tão danosos e com conseqüências brutais em nossas famílias, e na sociedade 

de modo geral. Onera com inegável clareza os gastos públicos com saúde, considera-se 

aqui os altos custos desprendidos no tratamento de doentes que em sua grande maioria 



não podem custear tratamentos médicos de ordem privada e terminam por socorrer-se 

em hospitais públicos. 

Para vencer o presente desafio devemos incentivar políticas de combate ao uso 

de agrotóxicos, comprovadamente um péssimo negócio se considerarmos os efeitos e 

seus benefícios, haja vista que o preço de vidas perdidas não podem ser mensuradas 

nem tampouco os sofrimentos vindouros de doenças crônicas notadamente oriundas do 

contato com venenos agrícolas. 

Soluções ao combate de pragas restam notadamente em segundo plano e não 

despertam interesse de agricultores que não vislumbram os impactos ambientais nem as 

conseqüências de tal decisão para sua atividade, é preciso incutir na sociedade de um 

modo geral o princípio da ubiqüidade e repensar as atividades agrícolas para utilizar os 

recursos inerentes no meio para vencer os ataques de pragas, nesta decisão é preciso 

orientar os esforços para a pesquisa e outros países do mundo já descobriram que no 

preço final torna-se muito mais barato aliar-se a natureza do que tentar contê-la sob o 

império de produtos químicos que nada resultam senão em combater a vida de modo 

indiscriminado e patrocinar o sofrimento sob enfoque capitalista. 

O comércio de agrotóxicos na esfera internacional deve ser controlado sob o fito 

de garantir não só a saúde humana mas a prevenção de espécies que são as maiores 

vítimas do uso indiscriminado de veneno. O patrimônio genético de uma região é que há 

de mais valioso em nosso planeta e a existência de massa biótica não pode ser 

mensurada pelo número de seres vivos ou produção econômicas destes, fala-se aqui em 

tesouros ainda descobertos e que só poderão ter uma mensuração quando tivermos 

capacidade de avaliar os potenciais de cada espécie no tratamento de doenças e de seu 

real valor dentro de um sistema complexo de vida e recursos minerais 

O comércio internacional nunca teve um aporte quanto ao tocante proteção 

ambiental e na prática é bem razoável poder afirmar que os princípios do direito 

ambiental não são respeitados e também os maiores danos ambientais em primeiro 

plano atingem os países pobres, menos estruturados e mais vulneráveis aos efeitos de 

produtos potencialmente perigosos a saúde e ao ambiente. 

Por fim devemos nos atentar para a necessidade de organizar a sociedade civil 

para extirpar ou reduzir e inevitavelmente controlar severamente o uso de agrotóxicos e 



exigir produtos com baixa capacidade tóxica, a pergunta que sobra é: Quando vamos 

parar de aceitar que a morte nos seduza cada vez que tentamos comer uma fruta ou 

mesmo beber água? A resposta possui substrato no bem estar e compromisso com as 

futuras gerações, onde se torna imprescindível combater o capitalismo desmedido que 

finca suas bases no comércio de produtos altamente perigosos e só resultarão por 

ministrar uma diminuição da qualidade de vida e desequilíbrio do meio com potencial 

lenitivo ainda fora de mensuração. 
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