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DIREITO AMBIENTAL
BEM JURÍDICO TUTELADO:

O MEIO AMBIENTE

• Um novo direito?

• “Os direitos nascem quando devem ou podem

nascer” – surgem de “lutas em defesa de novas

liberdades contra velhos poderes” (Bobbio, A era

dos direitos, Ed. Campus, 1992, pp.5 e 6).

• Visões protetivas - Ética ecológica, (Boff,

Ecologia, grito da terra, grito dos pobres, Ed.

Ática, 1996,p.23):

• Bem Ambiental = recurso?
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RECURSOS AMBIENTAIS
VISÕES PROTETIVAS

• Antropocentrismo exarcebado (egoista e

inócuo). Ilusórios infinitos dos recursos

ambientais e do futuro (Boff).

• Antropocentrismo mitigado – ética

solidaredade generacional ( futuras

gerações, homem e mulher).
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DIREITO AMBIENTAL
BEM JURÍDICO TUTELADO:

O MEIO AMBIENTE

• Biocentrismo, – ética solidariedade a todos os

seres vivos. CF, art. 225, §3°, “Todos ...”

• Reconhecer a autonomia relativa dos seres; eles

também tem direito de continuar a existir e a co-

existir conosco e com outros seres, já que

existiram antes de nós e por milhões de anos sem

nós. (Boff, 1996)

• Tem direito ao presente e ao futuro (Auer, 1985,

Jonas, 1984).
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POR UMA JUSTIÇA AMBIENTAL, 

PACIFICADORA, INCLUSIVA E 

RESTAURATIVA

• Sentir-se, não como um ser sobre as coisas,

• mas como

• alguém junto com,

• como membro de uma comunidade maior,

planetária e cósmica.

• Boff, 1996.

6



BOAS PRÁTICAS EM ESCOLAS JUDICIAIS

ENFAM

• Curso de formação continuada para magistrados

gestores de tribunais e escolas – mesa específica sobre o

tema (2017)

• Programa de formação inicial – Curso de formação

inicial para magistrados

• Programa de formação continuada – Cursos para

vitaliciamento e promoção

• Tema obrigatório: Gestão

• Sistema EducaEnfam – disponibilizado a todas escolas

judiciais e de magistratura - virtualização de várias

rotinas

• Avaliações de reação nos cursos

• Registro reflexivo nos cursos

• Emissões de certificados 7



BOAS PRÁTICAS EM ESCOLAS JUDICIAIS

• MEA CULPA

• RECOMENDAÇÕES

• DESPERDÍCIO DE AR CONDICIONADO

• MAIOR RACIONALIZAÇÃO NO USO DE

IMPRESSÕES

• MAIOR UTILIZAÇÃO DE PAPEL RASCUNHO

• SUBSTITUIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 

(Adote um copo)

• DESPERDÍCIO DE PAPEL TOALHA

• CONSCIENTIZAÇÃO DO PESSOAL (encontros, 

palestras...)
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OBRIGADO!!!
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