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José Geraldo de Jacobina Rabello
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Quero desejar um bom dia às ilustres pessoas presentes e desde logo dizer-lhes
que três motivos me atraíram ao seminário patrocinado pelo prestigioso escritório.
Primeiramente, retribuir inestimável colaboração prestada pela advogada FLÁVIA
FRANGETTO à Escola Paulista da Magistratura. Em segundo lugar, a possibilidade
aberta com seu convite para estudo sobre o tema de arbitragem no campo ambiental,
a respeito do qual devo me manifestar aqui, e, por último, poder aprender, no contato
com os doutores.

Manifesto, desde logo, que é com muito respeito que vejo os trabalhos da arbi-
tragem na tarefa comum de dirimir litígios, certo que, pelas aberturas conferidas pela
lei especial que a instituiu, os realiza com celeridade e qualidade e sem maiores
formalidades, fatores que operam no sentido de atrair aqueles em condições de satis-
fazer suas exigências e que se dispõem a depositar sua confiança nos juízes de fato e
de direito.

Não me cabe discorrer aqui sobre causas de maior lentidão no Judiciário nem de

* Conferência realizada em maio de 2006, promovida pelo Escritório Siqueira Castro Advogados, em São Paulo – SP.
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comparação de qualidade de trabalho, ou sobre grau de isenção na sua prestação,
mas sim quanto ao cabimento de arbitragem na solução de controvérsias em torno de
questões ambientais.

Como se sabe, o Estado, quando decretou e sancionou a lei sobre a arbitragem,
nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, o fez de modo claro e taxativo a respeito do que
poderia ser objeto de solução por intermédio do sistema que estava a instituir. Assim é
que, no artigo 1º, estabeleceu que “as pessoas capazes de contratar poderão valer-se
da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.

Em função dessa norma com que a lei começa a dispor sobre a arbitragem e
pelo que consta nas seguintes, a impressão que desde logo parece surgir é a consis-
tente em que vinculada ela a contratos, isto é, a acordo de vontades celebrados e
referentes a direitos patrimoniais disponíveis. Vale dizer, além do que diz a regra, que
as violações de normas ambientais, que se dão por ilícitos traduzidos em ação ou
omissão de pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de contratos, gerando
conseqüentes responsabilidades, não poderiam encontrar na arbitragem via própria
para solução dos correspondentes litígios.

A Constituição Federal assegura que “todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida”, impondo-se o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações, com o que, por seus próprios termos, se verifica ser indisponível. E então
não cabível pretensão de se valer da arbitragem para julgamento de lides relativas a
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente e prejudiciais à coletividade em si
mesmas, ainda que sob o aspecto unicamente do dever de reparar ou não os danos
causados, porque o Estado reserva para si o julgamento, nessas hipóteses, pelas mes-
mas razões que o levam a não tolerar outro julgamento, a não ser pelos órgãos que o
integram, das questões do estado das pessoas, ou sobre outros direitos indisponíveis,
como o direito à igualdade perante a lei, o direito à educação e o direito à informa-
ção, para se ficar nesses exemplos.

O legislador, por sua importância, chegou a definir, ao tratar da possibilidade de
defesa coletiva no Código de Defesa do Consumidor, o que se deve entender por
interesses ou direitos difusos, qualificando nessa categoria “os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por cir-
cunstâncias de fato”. Esse o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, direito difuso, por não se personificar em um só titular e por afetar e implicar
conveniências e pretensões abstratas, como se manifesta a seu respeito PAULO SAL-
VADOR FRONTINI1, direito igualitário de todos à sua proteção contra a degradação,
sob pena de reparação dos danos e/ou de indenização e ressalvadas também sanções
de outra natureza, como as criminais.

Legem habemus, pois, no sentido de limitação da competência da arbitragem
para julgamento de controvérsias ambientais. Sem embargo, não é incomum se en-
contrar pregação de abolição da limitação, ponto de vista esse fundado no fato de
que o Brasil tem celebrado tratados e convenções em que admite a arbitragem no
que se refere a questões ambientais, com o que isso estaria a significar modificação
na ordem jurídica apta a levar àquela conclusão.

Mas o que o País tem atendido por meio de tratados e convenções é o cumpri-
mento aqui, mediante prévia homologação pelo Judiciário, de sentenças estrangeiras,

1 A Ação Civil Pública após 20 Anos-Efetividade e Desafios, coordenação de ÉDIS MILARÉ, Editora Revista dos Tribunais,
2005, pp. 487 e seguintes.
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como o fazia em relação, por exemplo, a sentenças de divórcio de cidadãos não
brasileiros, no tempo em que não autorizada no País a dissolução do vínculo conjugal.
Também prevista nesses tratados, basicamente, aceitação de arbitragem para ques-
tões referentes ao meio ambiente a envolver Estados, não a arbitragem interna para
solução de lides concernentes a meio ambiente. É o que, na verdade, consta na
Convenção sobre Diversidade Biológica, artigo 27.

Na prática, e ainda que não houvesse a limitação legal expressa referida, difícil
se conceber que o Estado, que conta com um vetusto aparato de poderes e órgãos
para lidar com as mais diversas matérias, se disporia a submeter à solução por arbitra-
gem, mediante convenção, com sujeição ou não a pagamento de honorários e despe-
sas processuais, litígios sobre questões ambientais com danos coletivos. É que o Esta-
do tem que cumprir a chamada Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na
Constituição Federal e regulamentada pela recepcionada Lei nº 6.938. Além disso,
como cabe ao Estado promover o bem comum e assegurar a efetividade do direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, natural chamar a ele próprio,
no que diz respeito às várias instâncias do Judiciário, nas demandas, a fundamenta-
ção mais consentânea com o que há de ser tido como satisfação adequada para a
sociedade das questões dessa estratégica, delicada e primordial área.

VERA LÚCIA JUCOVSKY2 ressalta que há que se entrever aspecto político da
função judicial quanto à interpretação e aplicação das normas jurídicas ambientais e
lembra a propósito opinião do desembargador JOSÉ RENATO NALINI, segundo a qual
as decisões judiciais portam função pedagógica. É que, segundo o ilustre magistrado
citado, a decisão adequada da lide ambiental promove a educação ecológica e cons-
cientiza o público no sentido da preservação do meio ambiente. Nesse sentido, en-
tão, a defesa do segredo do processo, ou da confidencialidade, a pedido das partes,
nas lides ambientais, invocado como sendo uma das vantagens da arbitragem, não
estaria a servir à causa da promoção de educação e conscientização do público. De
se recordar que a Constituição Federal, no artigo 225, inciso VI, determina que se
promova a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente, com o que, na arbitragem, talvez se devesse abolir segredo de justiça
na análise de litígios a envolvê-lo, na hipótese de isso vir a ser admitido.

O fato de ser facultado ao Poder Público optar por soluções extrajurisdicionais no
trato de direitos e obrigações gerados por infrações ambientais danosas à sociedade
encontra respaldo na lei e não deve significar nada além de entendimento voltado
para pronta e menos traumática resposta às exigências ou imposições das normas.
Aliás, nas soluções extrajurisdicionais operadas pelo Ministério Público, doutrinaria-
mente considerado representante da sociedade, atuaria ele como árbitro, como afir-
mou o dr. CLÁUDIO FINKELSTEIN.3

Naturalmente, a conciliação é um poderoso meio alternativo de resolver contro-
vérsias, talvez o melhor dentre todos, enquanto a arbitragem se situa como forma
jurisdicional avançada de solução delas, tanto que chegou a ser incentivada a promo-
ção de seu emprego na decisão também de questões ambientais pela Declaração de
Buenos Aires, de setembro de 2003, que lá resultou do Simpósio de Juízes, Promoto-
res e Diretores de Faculdades de Direito da América Latina.

Todavia, no Brasil, caracterizado que se mostra o impedimento da arbitragem na

2 Cf. A Ação Civil Pública após 20 Anos-Efetividade e Desafios, coordenação de ÉDIS MILARÉ, Editora Revista dos Tribunais,
2005, p. 578.

3 V. Jornal do Comércio (Rio de Janeiro) – Seção Direito & Justiça, artigo de LÚCIA SOUZA de 27.12.2005.
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solução de questões ambientais, tanto quanto na Itália, onde, como lembra EDOAR-
DO FLAVIO RICCI,4 as partes não podem mandar os árbitros decidirem controvérsias
que não podem ser objeto de transação, está a se impor uma ressalva. A ressalva
consiste em que, segundo escreve PAULO DE BESSA ANTUNES,5 “o macrobem meio
ambiente é constituído por microbens, que tanto podem integrar o rol de direitos
disponíveis ou indisponíveis”, citando entre os disponíveis os que envolvam danos à
propriedade privada decorrentes de poluição atmosférica, ao mesmo tempo em que
VLADIMIR PASSOS DE FREITAS6 exemplifica com aqueles provenientes para o pesca-
dor da morte de peixes em conseqüência da poluição de determinado curso d’água,
de modo que, sendo disponíveis os danos patrimoniais, cabe sua submissão à arbitra-
gem, “ainda que, no caso concreto, sejam danos ambientais derivados ou de segunda
linha”, também designados como danos individuais reflexos ao dano ambiental pro-
priamente dito, nas palavras de OSCAR GRAÇA COUTO e de MÔNICA TAVES DE
CARVALHO. Disto resulta que, sendo abrangente o objeto da proteção ambiental,
posto não se resumir à preocupação com os interesses difusos da coletividade, mas
também com os danos causados a terceiros, conforme previsto, aliás, na Lei nº 6.938,
a arbitragem pode ser aceita nas causas que envolvam estes últimos. Assim, quando
determinado agricultor, fora das disposições regulamentares, ateia fogo à palha de
cana de açúcar, com fumaça que vem a acarretar males à saúde dos habitantes de
determinado lugar, paralelamente a uma destruição de lavoura de milho de vizinho,
por incêndio provocado por fagulha tangida pelo vento, agente e ofendidos, “pes-
soas capazes de contratar”, poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígio surgi-
do entre eles a respeito dos danos, ou sobre valor da indenização, enfim sobre
“direitos patrimoniais disponíveis”, embora a lei de arbitragem não tenha tratado
expressamente de temas ambientais, mas se restrinja ao direito patrimonial e ao
disponível, segundo concorda FLÁVIA FRANGETTO.7

OSCAR GRAÇA COUTO e MÔNICA TAVES DE CARVALHO8 anotam também
condição de solução por arbitragem no caso daquele que, tendo suportado, no âmbi-
to de ação civil pública, a condenação e o pagamento de indenização pelo dano
ambiental, passe a se situar, com fundamento nas regras do Código Civil, em posição
de cobrar dos co-responsáveis solidários o reembolso correspondente à participação
de cada um no ilícito ou atividade contrária à lei ambiental. É que, segundo justificam
— e isso com inteira razão —, “o direito dos co-responsáveis solidários de virem a
cobrar dos demais suas quotas de responsabilidade no total desembolsado para o
ressarcimento de danos comuns é, indiscutivelmente, direito de natureza individual,
patrimonial e disponível”. Mesmo no caso de ação civil pública proposta apenas con-
tra um ou alguns dos co-responsáveis solidários, acrescentam esses escritores, o al-
cance e a eficácia da sentença arbitral que viesse a determinar os quinhões de res-
ponsabilidade, uma vez juntada ao processo judicial, poderia transformar a responsa-
bilidade solidária em responsabilidade subsidiária, de maneira que cada co-responsá-
vel passasse a ser cobrado, num primeiro momento, no referente apenas ao montan-
te de sua quota parte, como estabelecido na sentença arbitral.

4 Cf. Lei de Arbitragem Brasileira, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 47.
5 V. “A Arbitragem”, artigo publicado em O Eco, de 20 de março de 2005.
6 V. A Ação Civil Pública após 20 Anos-Efetividade e Desafios, coordenação de ÉDIS MILARÉ, Editora Revista dos Tribunais,

2005, pp. 591 e seguintes
7 V. Arbitragem Internacional em Matéria Ambiental.
8 V. Arbitragem Interna e Internacional-Questões de Doutrina e da Prática, coordenação de RICARDO CARVALHO ALMEIDA,

Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, pp. 293 e seguintes.
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Na seqüência, esses últimos estudiosos insistem ainda em que, uma vez admiti-
do compromisso de ajustamento de conduta entre Ministério Público e responsável
por atividade de degradação ou poluição do meio ambiente, caberia, igualmente,
submissão da controvérsia à arbitragem, porque o objeto a ser negociado não seria o
meio ambiente, mas as condições de modo, tempo e lugar do cumprimento da obri-
gação de recuperar integralmente o meio ambiente, aspectos esses em que estaria
caracterizada a disponibilidade.

Talvez estejam certos esses que querem e insistem em ver a arbitragem com
competência para questões ambientais sem limitação e até penso que seriam a maio-
ria entre os presentes. Países como a Alemanha e a Espanha facultam a solução por
arbitragem das controvérsias sobre meio ambiente. Mas, bem, os argumentos doutri-
nários e políticos que servem de alicerce à Lei nº 9.307 eu já terminei de expor. Resta-
me apenas ousar apresentar a impressão pessoal, fruto de muitos anos na atividade
judicante, de que a abertura legal pretendida para a arbitragem não teria, hoje, o
efeito de desviar do Judiciário número significativo de feitos. Não obstante as críticas
consistentes sobre sua morosidade nos julgamentos, em São Paulo, conseqüência
exatamente de extraordinário número de processos a seu cargo, num Estado com
mais de quarenta milhões de habitantes e milhares de empresas, a gerar litígios, o
povo e entidades têm confiança nos juízes, por sua dedicação e sua independência,
bem como por sua experiência em decidir, e buscam no Estado a solução para seus
problemas, embora costumeiramente essa solução somente venha não unicamente
com um julgamento, mas sim com dois ou três, ao contrário do que se passa na
arbitragem, e talvez por isso tudo mesmo. Quero expressar, ao terminar, meus melho-
res agradecimentos pela atenção.
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