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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.055/1995. EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O
CONTENHAM. AMIANTO CRISOTILA. LESIVIDADE À SAÚDE
HUMANA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS DE
EXPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO – ANPT.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO – ANAMATRA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
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REPÚBLICA. REPRESENTATIVIDADE NACIONAL. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. MÉRITO. AMIANTO. VARIEDADE CRISOTILA
(ASBESTO BRANCO). FIBRA MINERAL. CONSENSO MÉDICO
ATUAL NO SENTIDO DE QUE A EXPOSIÇÃO AO AMIANTO TEM,
COMO EFEITO DIRETO, A CONTRAÇÃO DE DIVERSAS E GRAVES
MORBIDADES.
RELAÇÃO
DE
CAUSALIDADE.
RECONHECIMENTO OFICIAL. PORTARIA Nº 1.339/1999 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. RISCO CARCINOGÊNICO DO
ASBESTO CRISOTILA. INEXISTÊNCIA DE NÍVEIS SEGUROS DE
EXPOSIÇÃO.
LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL.
QUESTÃO JURÍDICO-NORMATIVA E QUESTÕES DE FATO.
ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995.
FONTE POSITIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA DO ASBESTO CRISOTILA. LEI Nº 9.976/2000.
LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA E POSTERIOR. INDÚSTRIA
DE CLORO. USO RESIDUAL. TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA.
SITUAÇÃO ESPECÍFICA NÃO ALCANÇADA PELA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO. TOLERÂNCIA AO USO DO AMIANTO
CRISOTILA NO ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. EQUACIONAMENTO.
LIVRE INICIATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR
SOCIAL DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO AO MEIO
AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROGRESSO SOCIAL E BEMESTAR COLETIVO. LIMITES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
COMPATIBILIZAÇÃO. ARTS. 1º, IV, 170, CAPUT, 196 E 225, CAPUT E
§ 1º, V, DA CF. AUDIÊNCIA PÚBLICA (ADI 3.937/SP) E AMICI
CURIAE. CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE. JURISPRUDÊNCIA DO
ÓRGÃO DE APELAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
DO COMÉRCIO – OMC. PROIBIÇÃO À IMPORTAÇÃO DE
ASBESTO. MEDIDA JUSTIFICADA. ART. XX DO ACORDO GERAL
SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO – GATT. PROTEÇÃO DA VIDA E DA
SAÚDE HUMANA. CONVENÇÕES NºS 139 E 162 DA OIT.
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CONVENÇÃO DE BASILEIA SOBRE O CONTROLE DE
MOVIMENTOS
TRANSFRONTEIRIÇOS
DE
RESÍDUOS
PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO. REGIMES PROTETIVOS DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
SUPRALEGALIDADE.
COMPROMISSOS INTERNACIONAIS. INOBSERVÂNCIA. ART. 2º
DA LEI Nº 9.055/1995. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ARTS. 6º, 7º, XXII,
196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUÓRUM
CONSTITUÍDO POR NOVE MINISTROS, CONSIDERADOS OS
IMPEDIMENTOS. CINCO VOTOS PELA PROCEDÊNCIA E QUATRO
VOTOS PELA IMPROCEDÊNCIA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. ART. 23 DA LEI Nº 9.868/1999. NÃO ATINGIDO O
QUÓRUM PARA PRONÚNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995.
1. Evidenciada a representatividade nacional das entidades de classe
autoras, nos moldes do art. 103, IX, da Constituição da República e do art.
2º, IX, da Lei nº 9.868/1999. Atendido o requisito da pertinência temática,
presente a correlação entre a norma impugnada e as finalidades
institucionais das associações autoras. Discussão envolvendo matéria
ínsita ao campo de atuação institucional tanto da magistratura do
trabalho quanto dos membros do Ministério Público do Trabalho, a saber,
a alegada existência de consenso médico-científico no tocante ao efeito
prejudicial da exploração do amianto crisotila para a saúde dos
trabalhadores da indústria e da mineração, questão de saúde, higiene e
segurança do trabalho. Precedente: ADI 5458 (Relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, DJe 02.8.2017). Preliminar de ilegitimidade ativa ad
causam rejeitada.
2. O consenso médico atual identifica, para além de qualquer dúvida
razoável, a contração de diversas doenças graves como efeito direto da
exposição ao amianto. A Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde
imprime reconhecimento oficial à relação de causalidade entre a
exposição ao asbesto ou amianto, inclusive da variedade crisotila, e as
seguintes doenças: neoplasia maligna do estômago, neoplasia maligna da
laringe, neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão, mesotelioma da

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13526328.

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 5 de 302

ADI 4066 / DF
pleura, mesotelioma do peritônio, mesotelioma do pericárdio, placas
epicárdicas ou pericárdicas, asbestose, derrame pleural e placas pleurais.
3. Posição oficial da Organização Mundial da Saúde – OMS no
sentido de que: (a) todos os tipos de amianto causam câncer no ser
humano, não tendo sido identificado limite algum para o risco
carcinogênico do crisotila; (b) o aumento do risco de desenvolvimento de
câncer tem sido observado mesmo em populações submetidas a níveis
muito baixos de exposição; (c) o meio mais eficiente de eliminar as
doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de
asbesto.
4. Risco significativo de exposição presente não apenas na cadeia
produtiva do amianto, mas também para familiares que vivem com
trabalhadores desse setor, para a população nas proximidades de minas e
indústrias de amianto, para a população consumidora de produtos finais
contendo amianto na composição e para pessoas expostas a rejeitos ou
descartes de materiais contendo amianto. Quadro justificador da adoção
de instrumentos normativos, nos planos doméstico e internacional,
voltados ao controle e eliminação progressiva do uso do amianto.
5. Limites da cognição jurisdicional. Residem fora da alçada do
Supremo Tribunal Federal os juízos de natureza técnico-científica sobre
questões de fato, acessíveis pela investigação técnica e científica, como a
nocividade ou o nível de nocividade da exposição ao amianto crisotila e a
viabilidade da sua exploração econômica segura. A tarefa da Corte – de
caráter normativo – há de se fazer inescapavelmente embasada nas
conclusões da comunidade científica – de natureza descritiva. Questão
jurídica a decidir: se, em face do que afirma o consenso médico e
científico atual, a exploração do amianto crisotila, na forma como
autorizada pela Lei nº 9.055/1995, é compatível com a escolha política,
efetuada pelo Poder Constituinte, de assegurar, a todos os brasileiros, os
direitos à saúde e à fruição de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Precedente: ADPF 101 (Relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, DJe 24.6.2009).
6. Análise da jurisprudência: ADI 2.396/MS, Relatora Ministra Ellen
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Gracie, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003; ADI 2.656/SP, Relator Ministro
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003; ADI 3.937-MC/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 10.10.2008. Art. 2º da Lei nº
9.055/1995 como fonte positiva da autorização para a extração, a
industrialização, a comercialização e a utilização do asbesto/amianto da
variedade crisotila (asbesto branco).
7. O uso residual e transitório do amianto crisotila na indústria
química para a obtenção de cloro pelo processo de eletrólise com
diafragma de amianto é disciplinado em legislação específica e posterior à
Lei nº 9.055/1995 ( Lei nº 9.976/2000), não objeto da presente impugnação.
8. Legitimidade constitucional da tolerância ao uso do amianto
crisotila, como estampada no preceito impugnado, equacionada à luz da
livre iniciativa, da dignidade da pessoa humana, do valor social do
trabalho, do direito à saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Desenvolvimento econômico, progresso social e bem-estar
coletivo. A Constituição autoriza a imposição de limites aos direitos
fundamentais quando necessários à conformação com outros direitos
fundamentais igualmente protegidos. O direito fundamental à liberdade
de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CF) há de ser compatibilizado
com a proteção da saúde e a preservação do meio ambiente. Precedente:
AC 1.657, Tribunal Pleno, Relator Ministro Cezar Peluso, DJe 30.8.2007.
Dever estatal de agir positivamente quanto à regulação da utilização, na
indústria, de matérias-primas comprovadamente nocivas à saúde
humana. A cláusula constitucional da proteção à saúde constrange e
ampara o legislador – Federal, Estadual, Distrital e Municipal – ao excluir
previamente certos arranjos normativos, com ela incompatíveis, do leque
de escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria uma esfera
de
legitimação
para
intervenções
político-normativas
que,
democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas pelo
preceito constitucional.
9. O art. 225, § 1º, V, da CF (a) legitima medidas de controle da
produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportam risco para a vida, a qualidade de vida e o
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meio ambiente, sempre que necessárias, adequadas e suficientes para
assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado; (b) deslegitima, por insuficientes, medidas
incapazes de aliviar satisfatoriamente o risco gerado para a vida, para a
qualidade de vida e para o meio ambiente; e (c) ampara eventual
vedação, banimento ou proibição dirigida a técnicas, métodos e
substâncias, quando nenhuma outra medida de controle se mostrar
efetiva.
10. Contribuições ao debate trazidas em audiência pública (ADI
3.937/SP) e por amici curiae. Estado da arte da pesquisa médico-científica.
Dados e subsídios técnicos a referendar, no seu conjunto, a conclusão de
que, no estágio atual, o conhecimento científico acumulado permite
afirmar, para além da dúvida razoável, a nocividade do amianto crisotila
à saúde humana e ao meio ambiente. Consenso técnico e científico hoje
estabelecido, no tocante às premissas fáticas de que (i) todos os tipos de
amianto provocam câncer, não tendo sido identificado nenhum limite
para o risco carcinogênico do crisotila, e (ii) a sua substituição, para os
usos regulados pela Lei nº 9.055/1995, se mostra absolutamente viável sob
o aspecto econômico.
11. Convenção nº 139 da OIT, sobre a Prevenção e o Controle de
Riscos Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos.
Convenção nº 162 da OIT, sobre o uso do asbesto. Resolução da OIT sobre
o Asbesto (2006). Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. Status de
supralegalidade dos regimes protetivos de direitos fundamentais.
Inobservância das obrigações, assumidas no plano internacional, de (i)
promover a redução dos níveis de exposição de forma consistente e
progressiva, (ii) substituir, sempre que possível, o uso do amianto
crisotila por materiais menos perigosos e (iii) reduzir a geração de
resíduos perigosos ao mínimo possível.
12. A jurisprudência do Órgão de Apelação da Organização
Internacional do Comércio – OMC é no sentido de que a proibição à
importação de asbesto e de produtos que o contenham, em legislação
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doméstica, é consistente com acordos celebrados no âmbito da OMC, não
configura discriminação arbitrária nem injustificada, tampouco restrição
disfarçada ao comércio internacional, e tem amparo no Artigo XX do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT, que autoriza medidas
restritivas ao comércio que sejam necessárias para proteger a vida ou a
saúde humana, no Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias e no Acordo Sobre Barreiras Técnicas ao Comércio.
13. À luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão
dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e à
evidência da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a
tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivada no art. 2º da
Lei nº 9.055/1995, não protege adequada e suficientemente os direitos
fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado (arts. 6º, 7º, XXII,
196, e 225 da CF), tampouco se alinha aos compromissos internacionais
de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo
desses direitos, especialmente as Convenções nºs 139 e 162 da OIT e a
Convenção de Basileia. Juízo de procedência da ação no voto da Relatora.
14. Quórum de julgamento constituído por nove Ministros,
considerados os impedimentos. Cinco votos pela procedência da ação
direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade, por proteção deficiente,
da tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no
art. 2º da Lei nº 9.055/1995, em face dos arts. 7º, XXII, 196 e 225 da
Constituição da República. Quatro votos pela improcedência. Não
atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999), maioria
absoluta (art. 97 da Constituição da República), para proclamação da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo impugnado,
a destituir de eficácia vinculante o julgado.
15. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito,
não atingido o quórum exigido pelo art. 97 da Constituição da
República para a pronúncia da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº
9.055/1995.
ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária e por maioria de votos, em
conhecer da ação, reconhecida a legitimidade ativa das autoras, vencidos
os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. No mérito, pela
procedência da ação, votaram os Ministros Rosa Weber (Relatora), Edson
Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lúcia. Pela sua
improcedência, votaram os Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux,
Gilmar
Mendes
e
Marco
Aurélio.
Não
pronunciada
a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 porquanto não
atingido o quórum previsto pelo art. 97 da Constituição Federal, em
julgamento destituído de eficácia vinculante. Impedidos os Ministros
Roberto Barroso e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro
Gilmar Mendes. Sessão plenária presidida pela Ministra Cármen Lúcia,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Brasília, 24 de agosto de 2017.
Ministra Rosa Weber
Relatora
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AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S) : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO
E DERIVADOS - ABICLOR
ADV.(A/S) : TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO ABREA
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
AM. CURIAE. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
- CNTI
ADV.(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS,
PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE SINDIPETRO AL/SE
ADV.(A/S) : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO
DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
ADV.(A/S) : SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - FIEA
ADV.(A/S) : RICARDO DE ALBUQUERQUE TENORIO E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(A/S)
Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do
Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
26.11.2012.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux
e Rosa Weber.
Vice-Procuradora-Geral
Duprat de Britto Pereira.

da

República,

Dra.

Deborah

Macedo

p/ Luiz Tomimatsu
Assessor-Chefe do Plenário
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10/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
RELATORA
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

: MIN. ROSA WEBER
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES
DO TRABALHO - ANPT
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - ANAMATRA
: ANA FRAZÃO
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E
DISTRIBUIDORES
DE
PRODUTOS
DE
FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
: OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
: CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE
ÁLCALIS, CLORO E DERIVADOS - ABICLOR
: TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR E OUTRO(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO
AMIANTO - ABREA
: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
: ARNOLDO WALD E OUTRO(A/S)
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI
: MAURÍCIO CORRÊA E OUTRO(A/S)
: SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES
PETROLEIROS, PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS
ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE - SINDIPETRO
AL/SE
: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA E OUTRO(A/S)
: ESTADO DE GOIÁS
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ADI 4066 / DF
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)

: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
DA EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE
MINAÇU-GO
: JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS E OUTRO(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
: ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR E
OUTRO(A/S)
: ESTADO DE SÃO PAULO
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA
BAHIA - FIEB
: SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA E
OUTRO(A/S)
: CONSELHO
FEDERAL
DA
ORDEM
DOS
ADVOGADOS DO BRASIL
: OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E
OUTRO(A/S)
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER E OUTRO(A/S)

RELATÓRIO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Trata-se de ação direta
de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho - ANPT e pela Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA em face do art. 2º da
Lei nº 9.055, de 01 de junho de 1995, que “disciplina a extração,
industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e
dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de
qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim”.
2
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ADI 4066 / DF
As autoras afirmam a sua legitimidade ativa ad causam, nos moldes
do art. 103, IX, da Lei Maior, por constituírem entidades de classe de
âmbito nacional, atendido, ainda, o requisito da pertinência temática
diante das finalidades estampadas em seus estatutos.
Defendem que o dispositivo de lei impugnado (art. 2º da Lei nº
9.055/1995) afronta os arts. 1º, III e IV, 170, caput e VI, 196 e 225 da
Constituição da República, ao permitir a exploração comercial do
amianto crisotila, “cuja lesividade à saúde humana, mesmo em parâmetros
controlados, é notoriamente constatada por estudos científicos”.
Sustentam que “não há nível seguro de exposição ao amianto, assim como
que todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja o seu tipo ou
origem geológica”.
Noticiam que “o Brasil hoje encontra-se em descompasso com os rumos
tomados pelo cenário internacional, onde o amianto, em todas as suas
modalidades, vem sendo sistematicamente abolido, não só pelos países
desenvolvidos, mas também por muitas nações ainda em desenvolvimento”.
Apontam a existência de fibras alternativas “capazes de viabilizar o
prosseguimento das atividades econômicas exploradas pelo setor de fibrocimento,
sem impor aos trabalhadores e à população em geral o contato com a poeira
cancerígena emanada do asbesto”, cuja utilização é recomendada pela
Organização Mundial de Saúde.
Argumentam que “o Estado Brasileiro, ao permitir a exploração e
utilização do amianto, bem como a industrialização e comercialização de produtos
que o tenham como matéria-prima, atenda contra a diretriz constitucional
inscrita no artigo 196 da Lei Magna”.
Acrescem que, “além dos inegáveis e graves danos à saúde, a exploração
do amianto produz danos irreparáveis ao meio ambiente, como decorrência da
total ausência de cuidados apropriados com os resíduos provenientes da atividade
mineradora, em muitos casos despejados a céu aberto, em áreas de livre acesso e
até mesmo em locais onde se faz presente a ocupação humana”, sendo certo que
a alta periculosidade inerente ao amianto é evidenciada pela Resolução
nº 348/2004 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente – CONAMA.
Pontuam, nesse sentido, que o livre exercício de atividade econômica
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ADI 4066 / DF
deve se harmonizar com o programa constitucional de defesa do meio
ambiente e com o princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana.
Alegam que o princípio da precaução reclama o completo
banimento do amianto como única medida compatível com os padrões de
civilidade da atualidade.
Requerem a procedência da ação direta a fim de que seja declarada a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055, com efeitos ex tunc.
Requisitadas informações, nos moldes do art. 12 da Lei nº
9.868/1999, o Presidente da República ressalta que, embora o legislador
tenha permitido o uso do amianto crisotila, “impôs controles às ações
relativas à extração, industrialização bem como à comercialização. Esse controle é
orientado a garantir valores do meio ambiente e de qualidade de vida – tudo a
tornar incensurável a normação havida”.
Manifestação do Advogado-Geral da União pelo não conhecimento
da ação direta, à ausência de instrumento de mandato judicial com
poderes específicos, bem como pelo não atendido do requisito da
pertinência temática. No mérito, defende a improcedência do pedido.
O Senado Federal pugna pelo não conhecimento da ação direta, por
ilegitimidade ativa ad causam, à ausência do elemento subjetivo
concernente à pertinência temática, e, no mérito, requer seja ela julgada
improcedente, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O Procurador-Geral da República opina pela procedência do
pedido, à constatação de que, a teor da farta evidência científica
disponível, “o amianto, em todas as suas formas, inclusive a crisotila, provoca
câncer e outras doenças, todas elas progressivas e que levam à morte”,
inexistindo índices seguros de exposição ao amianto.
Em atendimento a despacho do Relator, na linha do preconizado no
parecer do PGR, para fins de regularização de pressuposto processual, há
juntada de procuração com poderes específicos pela autora ANPT.
Admitidos no feito, na condição de amici curiae, (i) a Associação
Brasileira das Indústrias e Distribuidora de Produtos de Fibrocimento –
ABIFibro; (ii) o Instituto Brasileiro do Crisotila; (iii) a Associação
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ADI 4066 / DF
Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados – ABICLOR; (iv) a
Associação dos Brasileiros Expostos ao Amianto – ABREA; (v) a
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco; (vi) a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria; (vii) o Sindicato Unificado dos
Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos e Plásticos nos Estados de
Alagoas e Sergipe – Sindipetro AL/SE; (viii) o Estado de Goiás; (ix) o
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais NãoMetálicos de Minaçu-GO; (x) a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo; (xi) o Estado de São Paulo; (xii) a Federação das Indústrias do
Estado da Bahia - FIEB; (xiii) a Federação das Indústrias do Estado de
Alagoas - FIEA; e (xiv) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB.
Incluído o processo em pauta, dela foi retirado em função da
aposentadoria do Relator, eminente Ministro Ayres Britto (art. 38 do
RISTF), com redistribuição a mim diante da subsequente declaração de
suspeição do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, sucessor do
Relator originário.
A Federação das Indústrias do Estado de Alagoas – FIEA peticiona
manifestando seu desinteresse na participação como amicus curiae.
É o relatório.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO ANPT
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ANA FRAZÃO (12847/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E
DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO (44856/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S) : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (22838/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO
E DERIVADOS - ABICLOR
ADV.(A/S) : TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (0016854/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO ABREA
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474A/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
- CNTI
ADV.(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA (000407/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS,
PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE SINDIPETRO AL/SE
ADV.(A/S) : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA (24567/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO
DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS (DF001663/) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR (119231/SP) E
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
ADV.(A/S) : SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA (11665/BA) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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ADV.(A/S) :
OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :
AM. CURIAE.
ADV.(A/S) :

OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR (16275/DF) E
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI002525/)
: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
LUIZ RODRIGUES WAMBIER (7295/PR) E OUTRO(A/S)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do
Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
26.11.2012.
Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e
Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
Falaram:
pela
requerente
Associação
Nacional
dos
Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Alberto Pavie
Ribeiro; pela requerente Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho – ANPT, o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas; pelo amicus
curiae Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, o
Dr. Mauro de Azevedo Menezes; pelo amicus curiae Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI, o Dr. Marcelo
Henriques Ribeiro de Oliveira; pelo amicus curiae Instituto
Brasileiro do Crisotila – IBC, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso
Filho; pelo amicus curiae Federação das Indústrias do Estado da
Bahia – FIEB, o Dr. Rodrigo Alberto Correia da Silva; pelo amicus
curiae Associação Brasileira da Indústria de Álcalis Cloro e
Derivados – ABICLOR, o Dr. Tercio Sampaio Ferraz Junior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.8.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
p/Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Senhora
Presidente, cumprimento a todos. Um cumprimento muito especial ao
nosso eminente Decano, Ministro Celso de Mello, pela data, e o registro
de que o Ministro Celso de Mello é o meu paradigma inatingível no
exercício da jurisdição constitucional. Parabenizo Sua Excelência pelos
vinte e oito anos anos nesta Suprema Corte.
Também agradeço às sustentações orais, parabenizando os
eminentes Procuradores, que trouxeram importantíssima contribuição
para nossas reflexões sobre o tema, tão complexo e delicado, haja vista
inclusive a quantidade de amici curiae presentes nesta ação direta de
inconstitucionalidade.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL

VOTO
1. Delimitação do pedido. 2. Legitimidade
ativa ad causam. 3. O amianto crisotila. 4.
Limites da cognição jurisdicional. 5. A Lei nº
9.055/1995. 6. Análise da jurisprudência. 7.
A Lei nº 9.976/2000. 8. Premissas
metodológicas relativas à hermenêutica dos
direitos fundamentais. 9. A livre iniciativa e
as cláusulas constitucionais do direito à
saúde e do direito ao meio ambiente
ecologicamente
equilibrado.
10.
Contribuições ao debate trazidas na
audiência pública sobre o amianto (ADI
3.937/SP) e por amici curiae. 11. Influxos do
direito
internacional.
12.
Breves
apontamentos sobre o direito comparado.
13. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº
9.055/1995. 14. Conclusão.

A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Senhora Presidente,
1. Delimitação do pedido
Como relatado, impugna-se, na presente ação direta de
inconstitucionalidade, o art. 2º, caput e parágrafo único, da Lei nº
9.055/1995, que disciplina a extração, industrialização, utilização,
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o
contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer
origem, utilizadas para o mesmo fim.
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As autoras fundamentam o pedido na ofensa aos arts. 1º, III e IV,
170, caput e VI, 196 e 225 da Constituição da República 1 no que se
permite a exploração comercial do amianto crisotila, cuja lesividade à
saúde humana, mesmo em parâmetros controlados, dizem notoriamente
constatada por estudos científicos. Sustentam que “não há nível seguro de
exposição ao amianto, assim como que todas as fibras de amianto são
cancerígenas, qualquer que seja o seu tipo ou origem geológica”.
2. Legitimidade ativa ad causam
Analiso inicialmente a arguição de ilegitimidade ativa ad causam
veiculada pelo Advogado-Geral da União.
Consabido que a Lei nº 9.868/1999, disciplinadora do processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art.
2º, IX, o art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada (i) às
confederações sindicais e (ii) às entidades de classe de âmbito nacional.
legitimidade ativa para impugnar, mediante ação direta, a
constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
Inegável a representatividade nacional das associações requerentes.
No caso da ANAMATRA, esta Corte já reconheceu a sua legitimidade
1

Trascrevo os referidos dispositivos constitucionais:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa;
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;
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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ativa ad causam em sede de controle concentrado, enquanto “entidade
formada pela direta congregação, em âmbito nacional, da classe dos magistrados
integrantes da Justiça do Trabalho" (ADI 2885, Tribunal Pleno, Relatora da
Ministra Ellen Gracie, DJe 23.02.2007). Igualmente a ANPT “congrega os
membros do Ministério Público do Trabalho”.
Há que examinar, contudo, em atenção à jurisprudência
sedimentada desta Casa, a presença da chamada pertinência temática:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o
vinculo de pertinência temática a condição objetiva de requisito
qualificador da própria legitimidade ativa ad causam do Autor,
somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por
confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito
nacional, por Mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por
Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal.
Precedentes.” (ADI 1096 MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello,
Julgamento: 16.03.1995, Tribunal Pleno)

Anoto, a propósito, com a devida vênia, que não extraio, da letra do
art. 103 da Constituição da República, a distinção construída
jurisprudencialmente entre legitimados universais (incisos I, II, III, VI,
VII e VIII) e legitimados especiais (incisos IV, V e IX) no tocante às ações
de controle concentrado de constitucionalidade que menciona. Na minha
leitura, o preceito constitucional, no inciso IX em exame, tão só afirma
que entidade de classe de âmbito nacional pode propor a ação direta de
inconstitucionalidade. Alinho-me à doutrina que vê inconstitucionalidade
na limitação consagrada, mas privilegio e acato o entendimento
sedimentado da Casa. Faço tal ressalva exclusivamente para pontuar,
nessa linha de compreensão, que não vejo como interpretar
restritivamente o que em si mesmo – o requisito da pertinência temática
– já é uma restrição que não decorre de texto expresso da Constituição.
Como já me manifestei em processos outros, tal requisito “deve ser
examinado com largueza em atenção aos fins do controle concentrado”
3
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(ADPF 97/PA, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgamento
em 21.08.2014). Definida, a pertinência temática, no dizer sempre preciso
do eminente Ministro Decano desta Suprema Corte, como relação de
congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou
as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma
questionada em sede de controle abstrato (ADI 1157-MC, Rel. Min. Celso de
Mello, Plenário, DJ de 17-11-2006), tenho-o por atendido na espécie.
Ainda que, ao julgamento da ADI 4400/DF, relativa à execução
contra a Fazenda Pública, extinta por este Plenário sem resolução do
mérito, por ilegitimidade ativa ad causam da ANAMATRA (Redator p/
acórdão Ministro Marco Aurélio, julgamento em 06.3.2013, DJe
03.10.2013), tenha eu ficado vencida na honrosa companhia do Relator,
Ministro Ayres Britto, e dos Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz
Fux, percebo evolução da jurisprudência no sentido de superar a visão
redutora que legitima as associações de classe exclusivamente quanto à
defesa de interesses corporativos. E o faço, afirmando na espécie a
correlação entre a norma impugnada e as finalidades institucionais das
associações autoras, na esteira do julgamento da ADI 5458/GO (Relator
Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 30.5.2016, DJe
02.8.2017), pertinente à limitação do orçamento da Justiça do Trabalho:
“LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE POSTULANTE,
DIANTE DA HOMOGENEIDADE DE SEUS MEMBROS, A
REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E A PERTINÊNCIA
TEMÁTICA ENTRE A IMPUGNAÇÃO E OS FINS
INSTITUCIONAIS
DA
ASSOCIAÇÃO
REQUERENTE
(Anamatra). (…) A interpretação pluralista da Constituição
implica uma interpretação que legitime a entidade postulante
quando presentes a homogeneidade entre seus membros, a
representatividade nacional e a pertinência temática, aspectos
que se verificam, em conjunto, no caso sub examine, de modo a
tornar apta a Anamatra a veicular o pleito de fiscalização
abstrata de norma que limita o orçamento da justiça laboral.
(...)”
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Tampouco me impressiona o argumento de que a pretensão
deduzida no presente feito indicaria suposta falta de isenção das
categorias funcionais representadas pelas autoras – Magistrados da
Justiça do Trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho. O
preceito questionado não tem como objeto interesse corporativo ou
econômico, desta ou daquela categoria de trabalhadores. Cuida-se, isto
sim, de norma cujos efeitos se projetam de forma ampla sobre a saúde
humana e o meio ambiente, bens jurídicos especialmente tutelados pela
Carta Política.
Embora aí não se esgote, a discussão central relativa à exploração do
amianto diz com a alegada existência de consenso médico-científico
quanto ao efeito prejudicial à saúde dos trabalhadores da indústria e da
mineração, envolvendo, portanto, questão de saúde, higiene e segurança
do trabalho, matéria ínsita ao campo de atuação institucional tanto da
magistratura trabalhista quando dos membros do Ministério Público do
Trabalho, a evidenciar a congruência da postulação deduzida com os
objetivos estatutários das entidades autoras realçados na peça inicial.
Nessa ordem de ideias, não se revela apenas legítimo, mas assume a
expressão de verdadeiro imperativo ético, o compromisso, daqueles que
têm como dever funcional a aplicação da lei e a fiscalização do seu
cumprimento, com a constitucionalidade do direito que lhes cabe
diuturnamente observar e fazer observar, aqui manifestado por entidades
que os representam.
Rejeito a preliminar, reconhecendo a legitimidade das autoras para
o ajuizamento da presente ação direta, e passo ao exame do mérito.
3. O amianto crisotila
Em jogo a inconstitucionalidade material de preceito disciplinador
da exploração econômica de variedade de asbesto/amianto, bem como
dos produtos que o contenham, inicio com breves considerações sobre o
objeto da norma impugnada.
Os vocábulos amianto – derivado do latim amiantus, que significa
sem mácula, puro, sem sujeira – e asbesto – do grego ásbestos
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(inestinguível, indestrutível, numa referência à sua resistência ao fogo) –
designam, comercialmente, um grupo mineral formado por fibras de
silicato, que se distinguem por possuírem “reconhecidas propriedades físicas
de força, flexibilidade, alta capacidade de isolamento térmico, elétrico e acústico,
além de destacada resistência à degradação química, térmica e biológica”.2 A sua
constituição natural, em feixes de fibras, permite, ainda, que o amianto
seja tecido.
Os minerais assim identificados são classificados em dois grupos –
anfibólios e serpentinas – de acordo com o formato das fibras que
podem ser deles extraídas. Ao grupo dos anfibólios pertencem a
actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita (amianto
azul) e a tremolita, variedades cuja exploração se encontra hoje proibida
pela legislação brasileira. O amianto da variedade crisotila, também
chamado de asbesto branco, que é o epicentro da presente controvérsia,
é o único tipo de asbesto no grupo mineral das serpentinas.
Embora conhecidas as propriedades do amianto – e exploradas –
desde a Antiguidade, seu uso foi sobremodo intensificado na era
industrial, chegando a mais de três mil diferentes aplicações ou produtos,
nos mais variados setores industriais: construção civil (fibrocimento,
telhas onduladas, chapas de revestimento, tubos, caixas d’água etc.),
indústria automotiva (produtos de fricção, como freios e embreagens),
indústria têxtil (vestimentas e acessórios anti-chamas), isolantes térmicos,
filtros, indústria química (produção de cloro por eletrólise, tintas), entre
tantos outros.
Estima-se que no Brasil, atualmente, em torno de 50% das
residências sejam cobertas por telhas onduladas de amianto e 80% das
caixas d’água sejam fabricadas com o material.3
Não obstante a milenar relação do homem com o amianto, na
segunda metade do século XX surgiram as primeiras evidências fortes da
2

LIMA RESENDE, Ranieri. Responsabilidade Internacional do Estado por Ausência
de Produção Legislativa Eficaz Dirigida à Proibição do Amianto (Asbesto): análise do caso
brasileiro. In La Responsabilidad Internacional del Estado y el Medio Ambiente: un debate
urgente. Bogotá: Diké, 2016.

3

Fonte: Revista eletrônica EcoDebate: Cidadania & Meio Ambiente. ISSN 2446-9394.
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sua nocividade. Desde então, o acúmulo e a replicação de estudos
médico-científicos – muitos dos quais referidos na audiência pública
realizada nesta Corte Suprema no âmbito da ADI nº 3.937/SP, convocada
pelo eminente Ministro Marco Aurélio, e pelos materiais trazidos aos
autos pelos amici curiae – permite identificar, na quadra atual, para além
de qualquer dúvida razoável, a contração de diversas doenças graves
como efeito direto da exposição ao amianto. Ranieri Lima Resende
sintetiza com maestria o consenso médico atual no tocante às
morbidades decorrentes do contato com o amianto:
“Considerado um tipo incomum de câncer, o mesotelioma
é qualificado como neoplasia maligna que atinge membranas
serosas situadas na pleura, pericárdio ou peritônio. Devido à
sua raridade, a incidência do mesotelioma evidencia-se
fortemente em conjugação com a exposição ao asbesto, razão
pela qual a sua associação ao amianto configura-se
indiscutível.
Da mesma forma, há estudos a concluir pela alta
correlação entre a ocorrência de câncer de pulmão e asbestos
de todos os tipos, não havendo base científica suficiente para
sustentar a tese da existência de uma graduação de
periculosidade verificável entre anfibólios e serpentinas para a
causação dessa doença.
Segundo monografia produzida pela International Agency
for Research on Cancer (Agência Internacional de Pesquisa sobre
o Câncer), na condição de agência especializada da
Organização Mundial da Saúde, existem evidências suficientes
a embasar a alta carga carcinogênica de todos os tipos de
amianto vinculada ao câncer de pulmão, de laringe e de
ovário. Nesse mesmo trabalho, concluiu-se pela verificação de
associações significativas entre a exposição aos asbestos (de
todos os tipos) e a ocorrência de câncer de faringe, de
estômago e coloretal.
Tida por incurável, haja vista seu tratamento evidenciar-se
meramente paliativo, a asbestose possui sua própria
denominação derivada do vocábulo ‘asbesto’, sendo essa a sua
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exclusiva hipótese de causa. Caracterizada como doença
pulmonar de caráter progressivo (fibrose), a única forma de
prevenção da asbestose situa-se no afastamento de toda e
qualquer exposição humana às fibras de amianto.
Com latência média de 20 anos, mas podendo alcançar
períodos entre 30 e 40 anos, a exposição ao asbesto pode
provocar, além de fibrose dos parênquimas pulmonares, a
formação de placas pleurais hialinas e calcificadas, fibrose
pleural difusa, derrame pleural exsudativo e atelectasia
(colapso pulmonar).”4

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, a exposição ao
amianto é um dos maiores fatores carcinogênicos ocupacionais,
responsável por aproximadamente metade das mortes por câncer
relacionado ao trabalho. Com cerca de 125 milhões de pessoas
atualmente expostas ao amianto no local de trabalho, a entidade estima
em pelo menos cento e sete mil as mortes anuais causadas por câncer de
pulmão relacionado ao asbesto, mesotelioma e asbestose decorrentes de
exposição ocupacional5, número que não inclui os casos de mortes
atribuídas a outras doenças relacionadas ao amianto, bem como a
exposição não ocupacional ao mineral. Devido aos longos períodos de
latência dessas doenças, o resultado da eliminação do uso do amianto, na
redução do número de mortes a ele relacionadas, leva décadas para
aparecer.6
A Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde imprime
reconhecimento oficial à relação de causalidade entre a exposição ao
asbesto ou amianto e as seguintes doenças: neoplasia maligna do
estômago, neoplasia maligna da laringe, neoplasia maligna dos brônquios
e do pulmão, mesotelioma da pleura, mesotelioma do peritônio,
4

LIMA RESENDE, Ranieri. Responsabilidade Internacional do Estado por Ausência
de Produção Legislativa Eficaz Dirigida à Proibição do Amianto (Asbesto): análise do caso
brasileiro. In La Responsabilidad Internacional del Estado y el Medio Ambiente: un debate
urgente. Bogotá: Diké, 2016.

5

World Health Organization. Chrysotile Asbestos. 2014.

6

World Health Organization – WHO. Elimination of asbestos-related diseases. 2006.
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mesotelioma do pericárdio, placas epicárdicas ou pericárdicas, asbestose,
derrame pleural e placas pleurais.
Vale ressaltar, ainda, que, embora o risco mais acentuado se faça
presente na cadeia produtiva que envolve o uso do amianto, há risco
significativo de exposição também para familiares que vivem com
trabalhadores desse setor, para a população que vive nas proximidades
de minas e indústrias de amianto, para a população consumidora de
produtos finais contendo amianto na sua composição, e, em particular,
para pessoas expostas a rejeitos ou descartes de materiais contendo
amianto.
Esse é o quadro justificador da adoção paulatina, nos planos
doméstico e internacional, de instrumentos normativos voltados ao seu
controle e progressivamente, à eliminação do seu uso.
4. Limites da cognição jurisdicional
Registro que não se está aqui a demonizar o amianto, nem se
desconhece a nossa diuturna exposição a inúmeros agentes nocivos.
Impende, todavia, ressaltar que não é papel deste Supremo Tribunal, ao
exame da presente ação, decidir sobre a nocividade ou o nível de
nocividade da exposição ao amianto crisotila, tampouco sobre a
viabilidade da sua exploração econômica segura. Pertencentes ao campo
da realidade empírica, as respostas a tais questões são acessíveis pela
investigação técnica e científica. Na mesma linha, também não cabe à
Corte avaliar se este ou aquele estudo apresentado está correto, residindo
fora da sua alçada os juízos de natureza técnico-científica sobre questões
de fato.
Pode-se dizer que a tarefa da Corte – de caráter normativo – há de se
fazer embasada nas conclusões da comunidade científica – cuja natureza
é descritiva. É nesse sentido que, ao se debruçar sobre regra jurídica
disciplinadora de fatos, a Corte adota, como premissa empírica, o
conhecimento científico estabelecido sobre eles, considerado o estado da
arte no momento do julgamento.
Assim procedeu este Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na
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ADPF 101 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, em 24.6.2009,
DJe 04.6.2012), em que se reputaram constitucionais atos normativos
consubstanciadores de proibições à importação de pneus usados.
Na ocasião, a conclusão da Corte pela constitucionalidade das
aludidas proibições, à luz das proteções conferidas pela Constituição à
saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, VI, 196 e
225, da Lei Maior), partiu expressamente das premissas fáticas
consignadas na ementa daquele julgado:
“a) os elementos que compõem o pneus, dando-lhe
durabilidade, é responsável pela demora na sua decomposição
quando descartado em aterros;
b) a dificuldade de seu armazenamento impele a sua
queima, o que libera substâncias tóxicas e cancerígenas no ar;
c) quando compactados inteiros, os pneus tendem a voltar
à sua forma original e retornam à superfície, ocupando espaços
que são escassos e de grande valia, em especial nas grandes
cidades;
d) pneus inservíveis e descartados a céu aberto são
criadouros de insetos e outros transmissores de doenças;
e) o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as
indústrias cimenteiras, quando queimados a céu aberto se
tornam focos de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar
dias, meses e até anos;
f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente
para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que
decorre não faltar matéria-prima a impedir a atividade
econômica.”

Arrimada em tais premissas fáticas, firmou a Corte a convicção de
que “a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos
constitucionais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts.
170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil)”,
julgando parcialmente procedente o pedido.
Sobre o ponto, colho, ainda, a manifestação deste Plenário no
10
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julgamento da ADI 2.396/MS (Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento
em 08.5.2003, DJ 01.8.2003), que dizia respeito à disciplina do amianto,
onde, no que interessa, se registrou:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 2.210/01, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E
IV; 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. AFRONTA À
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO
PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À
PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E
DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a
última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas
do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a
saúde da população. Os estudos nesta seara prosseguem e suas
conclusões deverão nortear as ações das autoridades sanitárias.
Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à
verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei
em exame e o parâmetro constitucional. (...)” (destaquei)

Na presente ADI 4066, subsidiada por significativos e numerosos
insumos técnicos indicativos da presença de consenso quanto à dimensão
dos efeitos negativos, do ponto de vista da saúde pública e do meio
ambiente, do uso do amianto crisotila, a Corte é chamada a se pronunciar
sobre a seguinte questão: se, em face do que afirma o consenso médico e
científico atual – que em absoluto pode ser desconsiderado –, a extração
do amianto crisotila, bem como sua exploração industrial e comercial, na
forma como autorizada pela Lei nº 9.055/1995, é compatível com a escolha
política, efetuada pelo Poder Constituinte, de assegurar, a todos os
brasileiros, os direitos à saúde e à fruição de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
5. A Lei nº 9.055/1995
11
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Feitas estas considerações, passo ao exame da Lei nº 9.055/1995,
relembrando que, mediante o Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991, foi
promulgada no Brasil a Convenção nº 162 da Organização Internacional
do Trabalho - OIT, sobre a utilização do asbesto com segurança,
ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1990, aprovada pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 51/1989, e que compele os
Estados-membros a adotar medidas, na legislação nacional, para
“prevenir e controlar os riscos, para a saúde, oriundos da exposição profissional
ao amianto, bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos” (artigo
3º, § 1). A Convenção nº 162/OIT prevê, ainda, que:
a) a legislação nacional de prevenção e controle dos riscos à saúde
oriundos da exposição ao amianto “deverá ser submetida à revisão periódica,
à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico”
(artigo 3º, § 2);
b) o cumprimento da legislação nacional assim adotada deverá ser
assegurado por um sistema de inspeção eficiente e adequado, bem como
pela aplicação de sanções em caso de inobservância das suas disposições
(artigo 5);
c) sempre que tecnicamente viável, a legislação doméstica deverá
prever o uso de tecnologias alternativas às que utilizam o amianto ou a
substituição do amianto ou de produtos que contenham amianto por
outros materiais ou produtos (artigo 10);
d) deverá ser terminantemente proibido o uso do amianto do tipo
crocidolito (artigo 11);
e) deverá ser terminantemente proibida a pulverização do amianto
em todas as suas formas (artigo 12); e
f) a autoridade competente deverá fixar limites da exposição dos
trabalhadores ao amianto, os quais deverão ser revistos e atualizados
periodicamente (artigo 15).
No Brasil, a matéria foi disciplinada pela Lei nº 9.055/1995, que
dispõe, no plano federal, sobre “a extração, industrialização, utilização,
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham,
bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o
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mesmo fim e dá outras providências”, lei esta regulamentada pelo Decreto nº
2.350/1997.
Circunscreve-se, o pedido, à declaração de inconstitucionalidade do
art. 2º, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.055/1995, cujo teor reproduzo:
“Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais
fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para
o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e
comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à
saúde humana.”

Para a devida contextualização do preceito impugnado, cumpre
examiná-lo como parte integrante do todo normativo que é a Lei nº
9.055/1995, e não de forma isolada. No sempre lembrado magistério
doutrinário do eminente Ministro Eros Grau, “não se interpreta o direito em
tiras; não se interpretam textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no
seu todo - marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas”7.
O art. 1º da Lei nº 9.055/1995 veda expressamente, em todo o
território nacional, (i) a extração, a produção, a industrialização, a
utilização e a comercialização da actinolita, da amosita (asbesto marrom),
da antofilita, da crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades
minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos
que contenham estas substâncias minerais; (ii) a pulverização (spray) de
todos os tipos de fibras, inclusive de asbesto/amianto da variedade
crisotila, e de outras fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º, e (iii) a
venda a granel de fibras em pó, tanto de asbesto/amianto da variedade
crisotila como daquelas naturais e artificiais referidas no art. 2º.
O dispositivo ora inquinado de nulidade – art. 2º da Lei nº
9.055/1995 –, a seu turno, define que estarão sujeitas às condições
7

GRAU, Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5a
edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
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estabelecidas nos dispositivos seguintes, a extração, a industrialização, a
comercialização e a utilização do asbesto/amianto da variedade crisotila
(asbesto branco), do grupo dos minerais das serpentinas, bem como as
demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para
o mesmo fim.
Já o art. 3º da Lei nº 9.055/1995 submete a exploração do amianto
crisotila, quanto aos usos que não foram categoricamente proibidos nos
incisos II e III do art. 1º, à observância da legislação de segurança,
higiene e medicina do trabalho, dos acordos internacionais ratificados
pela República Federativa do Brasil e dos acordos assinados entre os
sindicatos de trabalhadores e os seus empregadores.
Identifica-se, pois, na Lei nº 9.055/1995, o seguinte quadro:
(i) quanto às substâncias objeto do art. 1º, I, (fibras minerais
pertencentes ao grupo dos anfibólios) não existem níveis minimamente
seguros para a sua exploração sob qualquer forma e para qualquer fim;
(ii) quanto ao amianto crisotila (fibra mineral pertencente ao grupo
das serpentinas) e demais fibras, naturais e artificiais, utilizadas para o
mesmo fim usos, a lei proscreve, por reputar além de qualquer nível
aceitável de segurança, a utilização na modalidade pulverização, bem
como a comercialização a granel de fibras em pó (art. 1º, II e III). Outros
usos, no entanto, são admitidos, na forma regulada pelo art. 2º e
seguintes.
Numa primeira reflexão, anoto ponderável a tese, brilhantemente
defendida por Francisco Rezek e Luís Roberto Barroso, em nome de amici
curiae e em parecer, de que eventual declaração de inconstitucionalidade
do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 não conduziria à proibição da sua
exploração nas hipóteses por ele regidas, e sim à retirada, do
ordenamento jurídico, da norma que submete essa exploração a limites.
Nessa linha de raciocínio, a se entender pela insuficiência de tais
limites para assegurar a observância das cláusulas constitucionais
protetivas da saúde e do meio ambiente, a eventual inconstitucionalidade
não seria do texto declinado no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, objeto da
presente ação direta de inconstitucionalidade, e sim da omissão parcial
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do legislador em relação ao seu dever de proteger os direitos à saúde e
ao meio ambiente de modo abrangente e eficaz. A essa compreensão
alinha-se o magistério de Luiz Guilherme Marinoni, para quem:
“É importante perceber que as questões de insuficiência
da proteção normativa à norma constitucional (…) poderiam
levar à conclusão de que a lei, nestas situações, é simplesmente
inconstitucional, devendo assim ser declaradas pelo Judiciário.
O problema é que, declarando-se a inconstitucionalidade
da lei que é insuficiente à tutela da norma constitucional, deixase de ter o pouco de proteção que a lei outorgou à Constituição
ou passa-se a ter a tutela que a lei anterior, revogada pela
insuficiente, conferia à situação constitucional.
(…)
A declaração de inconstitucionalidade, nestas hipóteses,
não constitui solução jurídica adequada. Há que preservar a
tutela da norma constitucional, ainda que insuficiente (…). Daí
a importância de o Judiciário responder com a
inconstitucionalidade por omissão.”8

Sem embargo da respeitabilidade dessa tese, são vários os
precedentes desta Suprema Corte em que já afirmado ser o art. 2º da Lei
nº 9.055/1995, mais do que norma disciplinadora dos limites e condições
para a exploração privada de determinado material, a própria fonte
positiva da legitimidade da extração, da industrialização, da
comercialização e da utilização do amianto no território pátrio.
6. Análise da jurisprudência
Em 26.9.2001, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a
medida cautelar requerida na ADI 2.396/MS (Relatora Ministra Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, DJ 14.12.2001), proposta pelo Governador do
Estado de Goiás em face da Lei nº 2.210/2001, do Estado de Mato Grosso
do Sul, pela qual vedada a fabricação, o ingresso, a comercialização e a
8

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Curso
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2017.
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estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à
construção civil, no território daquele ente federado.
Por unanimidade, prevaleceu na assentada, ainda que com ressalvas
manifestadas pelos Ministros Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, a tese
da eminente Relatora no sentido da inconstitucionalidade formal da lei
sul-mato-grossense, por afronta ao sistema constitucional de repartição
de competências legislativas, ao registro de que “o Estado do Mato Grosso
do Sul excedeu a margem de competência concorrente que lhe é assegurada para
legislar sobre produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e
controle da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII)”. Já
na ocasião, também afirmou a eminente Relatora: “A questão que esta Corte
decide não é a de natureza técnico-científica. (...) O que nos é dado verificar é a
ocorrência de contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro
constitucional”. Extraio da ementa:
“1. ADIN. (...) 5. Repartição das Competências legislativas.
CF arts. 22 e 24. Competência concorrente dos Estadosmembros. Produção e consumo (CF, art. 24, V); proteção de
meio ambiente (CF, art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde
(CF, art. 24, XII). No sistema da CF/88, como no das anteriores, a
competência legislativa geral pertence à União Federal. A
residual ou implícita cabe aos Estados que "podem legislar
sobre as matérias que não estão reservadas à União e que não
digam respeito à administração própria dos Municípios, no que
concerne ao seu peculiar interesse" (Representação nº 1.1534/RS, voto do Min. Moreira Alves). O espaço de possibilidade
de regramento pela legislação estadual, em casos de
competência concorrente abre-se: (1) toda vez que não haja
legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios
gerais, poderá a legislação estadual dispor; e (2) quando,
existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba
complementação ou suplementação para o preenchimento de
lacunas, para aquilo que não corresponda à generalidade; ou
ainda, para a definição de peculiaridades regionais.
Precedentes. 6. Da legislação estadual, por seu caráter
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suplementar, se espera que preencha vazios ou lacunas
deixados pela legislação federal, não que venha dispor em
diametral objeção a esta. Norma estadual que proíbe a
fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de amianto
ou produtos à base de amianto está em flagrante contraste
com as disposições da Lei federal nº 9.055/95 que
expressamente autoriza, nos seus termos, a extração,
industrialização, utilização e comercialização da crisotila. 7.
Inconstitucionalidade aparente que autoriza o deferimento da
medida cautelar. 8. Medida liminar parcialmente deferida para
suspender a eficácia do artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art.
3º, §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº
2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul, até julgamento final
da presente ação declaratória de inconstitucionalidade.” (ADI
2.396-MC/MS, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
em 26.9.2001, DJ 14.12.2001, destaquei)

Esse entendimento, vendo no art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a fonte
normativa autorizadora da exploração do amianto crisotila, foi
confirmado em 08.5.2003, quando o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, apreciando o mérito da ADI 2.396/MS, novamente por
unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido nela deduzido
para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, caput e §§ 1º, 2º e 3º, do
art. 2º, do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, e art. 5º, parágrafo único, da Lei nº
2.210/2001, do Estado de Mato Grosso do Sul, em decisão cuja ementa
transcrevo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 2.210/01, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
OFENSA AOS ARTIGOS 22, I E XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E
IV; 1º; 18 E 5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. AFRONTA À
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO
PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À
PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E
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DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a
última palavra a respeito das propriedades técnico-científicas
do elemento em questão e dos riscos de sua utilização para a
saúde da população. Os estudos nesta seara prosseguem e suas
conclusões deverão nortear as ações das autoridades sanitárias.
Competência do Supremo Tribunal Federal circunscrita à
verificação da ocorrência de contraste inadmissível entre a lei
em exame e o parâmetro constitucional. Sendo possível a este
Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial, verificar a
ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais que
não os indicados na inicial, verifica-se que ao determinar a
proibição de fabricação, ingresso, comercialização e
estocagem de amianto ou de produtos à base de amianto,
destinados à construção civil, o Estado do Mato Grosso do Sul
excedeu a margem de competência concorrente que lhe é
assegurada para legislar sobre produção e consumo (art. 24,
V); proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24,
VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A Lei nº
9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos que
dizem respeito à produção e aproveitamento industrial,
transporte e comercialização do amianto crisotila. A legislação
impugnada foge, e muito, do que corresponde à legislação
suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas
deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em
diametral objeção a esta. Compreensão que o Supremo Tribunal
tem manifestado quando se defronta com hipóteses de
competência legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MGMC e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente
Ministro Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade
cujo pedido se julga parcialmente procedente para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art.
2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e do parágrafo único do art. 5º, todos da
Lei nº 2.210/01, do Estado do Mato Grosso do Sul.” (ADI
2.396/MS, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, em
08.5.2003, DJ 14.12.2001, destaquei)
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Extraio, ainda, excerto do voto condutor:
“No caso concreto, lei federal que fixe princípios gerais
para a produção e comercialização de amianto já existe. A Lei nº
9.055/1995 promove o banimento dos anfibólios e dos produtos
que os incorporem (art. 1º, I). Proíbe a pulverização de todos os
tipos de fibras (art. 1º, II); e a venda a granel de fibras em pó
(art. 1º, III). Mas, expressamente, permite, nos seus termos, a
extração, industrialização, utilização e comercialização da
crisotila (art. 2º).”

Na mesma data, o Plenário julgou parcialmente procedente a ADI
2.656/SP (DJ 01.8.2003), proposta pelo Governador do Estado de Goiás e
relatada pelo eminente Ministro Maurício Corrêa, para declarar, também,
a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei nº
10.813/2001, do Estado de São Paulo, pela qual proibidos a importação, a
extração, o beneficiamento, a comercialização, a fabricação e a instalação
de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto, sob
qualquer forma, no território do Estado de São Paulo. Nesse julgado,
além de afronta ao art. 24, §§ 1º a 4º, da CF, entendeu-se configurada a
invasão, pelo Estado, da competência privativa da União para legislar
sobre comércio exterior e interestadual, minas e recursos minerais (art. 20,
IX, e 22, VIII e XII, da CF). In verbis:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
PAULISTA. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO,
BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO
E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO QUALQUER
TIPO DE AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO DE
GOIÁS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
INVASÃO
DE
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Lei editada pelo Governo do
Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Governador do Estado de Goiás. Amianto
crisotila. Restrições à sua comercialização imposta pela
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legislação paulista, com evidentes reflexos na economia de
Goiás, Estado onde está localizada a maior reserva natural do
minério. Legitimidade ativa do Governador de Goiás para
iniciar
o
processo
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade e pertinência temática. 2. Comercialização
e extração de amianto. Vedação prevista na legislação do
Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e recursos
minerais. Legislação. Matéria de competência da União (CF,
artigo 22, VIII e XII). Invasão de competência legislativa pelo
Estado-membro. Inconstitucionalidade. 3. Produção e
consumo de produtos que utilizam amianto crisotila.
Competência concorrente dos entes federados. Existência de
norma federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 9055/95).
Conseqüência. Vício formal da lei paulista, por ser apenas de
natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência
estadual para editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção
e defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de
interesse nacional. Legitimidade da regulamentação geral
fixada no âmbito federal. Ausência de justificativa para
tratamento particular e diferenciado pelo Estado de São
Paulo. 5. Rotulagem com informações preventivas a respeito
dos produtos que contenham amianto. Competência da União
para legislar sobre comércio interestadual (CF, artigo 22, VIII).
Extrapolação da competência concorrente prevista no inciso V
do artigo 24 da Carta da República, por haver norma federal
regulando a questão.” (ADI 2.656/SP, Relator Ministro
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, em 08.5.2003, DJ 01.8.2003,
destaquei)

Em 04.6.2008, novamente às voltas com o tema, o Plenário do STF,
por maioria, negou referendo à liminar concedida pelo Relator da ADI
3.937/SP (Ministro Marco Aurélio), ajuizada pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria em face da Lei nº 12.684/2007, do Estado
de São Paulo, que proíbe, no território do ente federado, o uso de
produtos, materiais ou artefatos que contenham qualquer tipo de amianto
ou asbesto ou outros minerais que tenham fibras de amianto na
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composição, ainda que acidentalmente.
Embora ao exame de medida cautelar, o julgamento representou
evidente overrulling da jurisprudência então firmada sobre a matéria.
Ainda que a Corte tenha flertado, na oportunidade, com um juízo
incidental de inconstitucionalidade da “Lei Federal, que autoriza o uso
do amianto” (a Lei federal nº 9.055/1995) – notadamente no voto do
eminente Ministro Eros Grau, inaugurador da divergência – o
fundamento que sobressai com maior clareza e consistência, a partir da
leitura dos votos proferidos por aqueles que o acompanharam na
conclusão – Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski e Ayres Britto –, consiste em uma interpretação
menos centrípeta do modelo de divisão de competências comuns e
concorrentes, a teor dos arts. 23 e 24 da Carta Política.
Digno de menção, em particular, o voto do eminente Ministro
Joaquim Barbosa, no que contou com a adesão da maioria, no ponto em
que, apesar de negar referendo à liminar, não descura da premissa de que
“há, no entanto, uma lei federal que autoriza o uso de uma espécie de amianto
chamada ‘crisotila’, em todo o território nacional (art. 2º da Lei 9.055, de 1º de
junho de 1995)”. Lembrou ainda o Ministro, em suas razões, que “a
autorização ao uso do crisotila (...) já foi reconhecida por este Tribunal em dois
acórdãos: ADI 2.396, Rel. Min. Ellen Gracie, e ADI 2.656, Rel. Min. Maurício
Corrêa”.
Igualmente, o voto proferido pelo Ministro Eros Grau, enquanto
relator da ADI nº 3.353/PE, contém assertiva no sentido de que decorre
do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a possibilidade de extração,
industrialização e comercialização do asbesto/amianto da variedade
crisotila.
Nessa esteira, consistindo o art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a fonte
positiva da autorização para a extração, a industrialização, a
comercialização e a utilização do amianto no território pátrio, cumpre o
equacionamento da questão relativa à legitimidade constitucional da
tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como estampada no preceito
impugnado, à luz dos postulados fundamentais concernentes à dignidade

21
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13457563.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 41 de 302

ADI 4066 / DF
da pessoa humana, do valor social do trabalho, do direito à saúde e do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
7. A Lei nº 9.976/2000
Antes de prosseguir, entendo necessária uma ressalva. Embora em
progressivo desuso, o amianto crisotila ainda é utilizado na indústria
química para a obtenção de cloro pelo processo de eletrólise com
diafragma de amianto.
Esse uso específico do amianto crisotila é disciplinado em legislação
federal posterior à Lei nº 9.055/1995 e específica para o setor: a Lei nº
9.976/2000. Esse diploma legal, que regula a manutenção desse método de
produção de cloro em caráter residual, até que se complete a transição
tecnológica do parque industrial, proíbe não só a instalação de novas
fábricas para produção de cloro pelo processo de eletrólise com
tecnologia a mercúrio e diafragma de amianto, mas também a ampliação
das plantas já instaladas. Confira-se o texto legal:
“Art. 1º A produção de cloro pelo processo de eletrólise
em todo o território nacional sujeita-se às normas
estabelecidas nesta Lei.
Art. 2º Ficam mantidas as tecnologias atualmente em uso
no País para a produção de cloro pelo processo de eletrólise,
desde que observadas as seguintes práticas pelas indústrias
produtoras:
(...)
VII – sistema gerencial de controle do amianto, nas
indústrias que utilizem essa tecnologia, com obrigatoriedade
de:
a. utilização de amianto somente do tipo crisotila;
b. ambiente fechado com filtração de ar para o manuseio
do amianto seco;
c. locais controlados nas operações de preparação e
remoção de diafragmas de amianto;
d. segregação de resíduos do amianto, tratamentos e
destinações adequadas, com registro interno de todas as etapas;
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e. vestiários adequados para o acesso às áreas do amianto
por pessoas designadas;
f. vigilância da saúde na prevenção de exposição
ocupacional ao amianto com procedimentos bem definidos de
toda ação de controle; e
g. disponibilidade de equipamento de proteção individual
e uniformes específicos para operações nesta área;
(...)
IX – discussão dos riscos para a saúde e para o meio
ambiente em decorrência do uso do mercúrio e do amianto, no
âmbito das Comissões Internas de Prevenções de Acidentes –
CIPAs, da qual será dado conhecimento aos empregados e
demais trabalhadores envolvidos;
Art. 3º Fica vedada a instalação de novas fábricas para
produção de cloro pelo processo de eletrólise com tecnologia a
mercúrio e diafragma de amianto.
Art. 4º A modificação substancial das fábricas atualmente
existentes que utilizam processos a mercúrio ou diafragma de
amianto será precedida de registro mediante comunicação
formal aos órgãos públicos competentes, sem prejuízo das
exigências legais pertinentes.
(...)
§ 2º Ficam vedadas ampliações desses processos que
configurem construções de novas salas de células ou circuitos
completos adicionais aos já existentes.
(...)
Art. 7º As informações sobre indicadores gerais de
qualidade do controle do mercúrio e do amianto deverão ser
padronizados e estar disponíveis aos empregados próprios e de
contratados e ao sindicato da categoria profissional
predominante no estabelecimento.”

Mostra-se relevante o registro, ainda, de que, na produção do cloro
pelo método de eletrólise, o amianto crisotila é utilizado “de forma
automatizada, em ambiente fechado, com pressão interna negativa em relação ao
ambiente externo, umidificado e seguro, sem a exposição de pessoas ao material,
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sendo o ar interno aspirado através de filtros manga de alto desempenho
(superior a 99,9% de eficiência) antes de voltar para o exterior. Trata-se de um
processo onde a interação humana ocorre ao acionar o equipamento, sem contato
físico com o amianto crisotila”.
Na condição de amici curiae, os representantes do setor de produção
de cloro/soda (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e
Derivados – ABICLOR) noticiam que a eventual interrupção da extração
do amianto crisotila, caso declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da
Lei nº 9.055/1995, não lhes seria prejudicial, uma vez suficientes, os
estoques detidos no momento atual pela indústria de cloro, para manter a
produção até que definitivamente se complete o processo de substituição
tecnológica. A indústria do cloro não seria, portanto, atingida pela
procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Nesse contexto, entendo oportuno o registro de que o eventual
reconhecimento, por esta Suprema Corte, da inconstitucionalidade do art.
2º da Lei nº 9.055/1995, no que disciplina a extração, a industrialização, a
comercialização e a utilização do amianto crisotila, não tem o condão de
afetar as situações regidas pela Lei nº 9.976/2000, que não é objeto da
presente impugnação. Essa distinção, considerados “a frequência, a duração
e o nível da exposição, bem como o tipo de trabalho e as condições existentes no
local de trabalho”, e, em especial, o seu caráter de transitoriedade, parece a
princípio encontrar respaldo no artigo 1, § 3, da Convenção nº 162/OIT.
8. Premissas metodológicas relativas à hermenêutica dos direitos
fundamentais
A democracia moderna, com raízes no século XVII, fincada na ideia
de que é a vontade do povo que constitui a comunidade política e
determina os limites do poder político, está consagrada – não sem lutas e
resistências –, no nosso panorama político. Contudo, para além do
exercício do direito ao sufrágio secreto e universal, o regime democrático
se materializa, necessariamente, na prática das instituições que canalizam
o debate público, permitindo a construção comunicativa de uma
compreensão adequada sobre as necessidades da sociedade.
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Nesse desenho, a constituição assume a condição de instituição
essencial e complementar à democracia. Ao estabelecer a rule of law, o
estado de direito, a constituição empresta à praxis democrática o
equilíbrio necessário para a realização dos seus objetivos. O Estado
democrático de direito, opção do Constituinte de 1988 (opção não
aleatória, mas informada pelo espírito do seu tempo), traduz a submissão
à lei, a garantia de uma democracia procedimental e material e a garantia
de um mínimo de satisfação dos direitos sociais.
Pode-se dizer que no período histórico compreendido entre o século
XVIII e os dias atuais se delineou processo mais ou menos global e mais
ou menos uniforme de expansão do escopo do constitucionalismo.
Inicialmente ocupadas tão-somente com direitos individuais e políticos,
as cartas de direitos passaram a incorporar direitos econômicos e sociais.
A insuficiência da igualdade formal preconizada pelas liberdades
negativas como mecanismo de condução das relações sociais,
insuficiência esta inferida da manutenção ou agravamento de situações
de extrema carência, fortaleceu a convicção de que necessárias – para
assegurar a igualdade material – ações positivas na sua direção, com os
consectários limites a liberdades antes absolutas. Superada a concepção
estritamente formal, a efetiva igualdade substantiva de oportunidade e
tratamento exige o atuar positivo do Estado de modo a eliminar os
obstáculos – físicos, econômicos, sociais ou culturais –, à sua
concretização.
A Constituição de 1988 consagra que a finalidade do
desenvolvimento econômico não está divorciada do processo social.9 O
art. 170, caput, da Lei Maior eleva a valorização do trabalho humano à
condição de fundamento da ordem econômica pátria e os arts. 5º, XXIII, e
170, III, proclamam a função social da propriedade como fator de
legitimação, sob a ótica dos direitos fundamentais, dos limites opostos às
liberdades de contratar e de empreender. Nesse quadro, inadmissível ter
o progresso social e o bem-estar coletivo como obstáculos ao
desenvolvimento econômico quando eles constituem os seus próprios
9

SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar,
2004.
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fins.
Seja partindo da centralidade do princípio da dignidade da pessoa
humana, seja adotando a democracia como vértice interpretativo, a
sistemática constitucional conduz necessariamente à inviabilidade de
uma hermenêutica dos direitos fundamentais que situe os direitos sociais
materialmente fundamentais em situação de inferioridade deontológica
em relação aos ditos direitos fundamentais individuais.
À valorização e à proteção do indivíduo e do cidadão abstratamente
considerados, o constitucionalismo contemporâneo incorporou a
preocupação de reconhecer as particularidades decorrentes dos papeis
sociais desempenhados pelos seres humanos concretos em diferentes
contextos de interação – trabalhador, consumidor, enfermo, morador etc.
A mesma Carta constitucional que erige a dignidade da pessoa
humana e os valores do trabalho em sustentáculos da República delega
ao Supremo Tribunal Federal a guarda desse arcabouço axiológico, cuja
adequada compreensão requer sensibilidade para suas nuances.
9. A livre iniciativa e as cláusulas constitucionais do direito à
saúde e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
Entendo que o devido equacionamento da Lei nº 9.055/1995, à luz
dos princípios e valores consagrados na Carta Republicana de 1988, tem
como principal vetor a cláusula constitucional do direito à saúde. De fato,
na discussão relativa à constitucionalidade da norma federal que regula a
exploração do amianto, a invocação da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF), do valor social do trabalho (arts. 1º, IV, e 170, caput,
da CF) e da defesa do meio ambiente (arts. 170, VI, e 225 da CF) tem,
como centro de convergência, a proteção da saúde (arts. 6º, 7º, XXII, e 196
da CF).
Não há dúvida de que a Constituição, tomada como sistema,
autoriza o Estado a impor limitações aos direitos fundamentais, em face
da necessidade de conformá-lo com outros direitos fundamentais
igualmente protegidos. Assim, o direito fundamental à liberdade de
iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior como
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fundamento da República Federativa do Brasil e princípio geral da ordem
econômica, não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites
para a exploração de atividades privadas, tendo em vista a necessidade
de sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos
fundamentais e proteções constitucionais, sejam individuais ou sociais,
destacando-se, no caso da exploração industrial e comercial do amianto, a
proteção da saúde e a preservação do meio ambiente. Essa compreensão
encontra ressonância nas palavras do eminente Ministro Cezar Peluso,
quando afirmou “de todo compatível com o ordenamento limitar a liberdade de
iniciativa a bem de outras finalidades jurídicas tão ou mais relevantes, como a
defesa da livre concorrência e o exercício da vigilância estatal sobre setor
particularmente crítico para a saúde pública” (AC 1.657-MC, DJe 30.8.2007).
Na mesma direção, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, em artigo
acadêmico:
“(...) há relativo consenso no sentido de que os direitos não
são absolutos. Não se admite, nessa linha, o exercício ilimitado
das prerrogativas que cada direito pode facultar,
principalmente quando se cuide de direitos veiculados sob a
forma de normas-princípios.
(…)
Seria absurdo admitir (…) que o exercício de um direito
pudesse chegar a ponto de inviabilizar a vida em sociedade ou
de violar direitos de terceiros. Daí porque se reconhece (…) a
possibilidade de restringir o exercício de direitos
fundamentais.”10

O tratamento recebido pela saúde na Constituição de 1988
diferencia-se, em relação aos regimes anteriores, porque pela primeira
vez ligado à tutela da pessoa humana. 11 Textualmente relacionado entre
10

BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de Expressão e Limitação a Direitos
Fundamentais. Ilegitimidade de Restrições à Publicidade de Refrigerantes e Sucos. In
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 2, n. 7, jul./set. 2004.

11

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Saúde, corpo e autonomia privada. Rio de
Janeiro: Renovar, 2010.
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os direitos fundamentais sociais, os vetores hermenêuticos do pluralismo
(preâmbulo), e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III),
desautorizam reduzir o direito à saúde à dimensão meramente
prestacional. O caráter ambivalente do direito fundamental à saúde
consagrado na Constituição Federal – que apresenta aspectos ao mesmo
tempo de direito individual e social, de direito de defesa e de proteção, de
direito subjetivo e prestacional – é destacado pela doutrina:
“Da natureza de direito subjetivo, tomada como interesse
negativo da intangibilidade física passou, também, a interesse
positivo, a uma proteção ativa à integridade psicofísica, que
abrange o meio ambiente e o local de trabalho. A expansão
conceitual da saúde para além do direito público subjetivo,
assumindo caráter de oponibilidade erga omnes também é de
grande relevância, vez que pode ser oponível não apenas contra
o Estado, mas também contra terceiros. Não se trata de
dimensões antagônicas, mas complementares.”12 (destaquei)

Os preceitos constitucionais que elevam a saúde à estatura de direito
social (art. 6º) de todos, incumbem ao Estado o dever de garanti-la
mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença” (art. 196) e asseguram aos trabalhadores a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7º,
XXII), impõem a adoção de uma agenda positiva voltada à concretização
desses direitos.
Ora, os conteúdos desde já decididos pelo Poder Constituinte –
aquilo que o Poder Constituinte, representante primário do povo
soberano, textualmente decidiu retirar da esfera de avaliação e arbítrio do
Poder Legislativo, representante secundário do povo soberano – podem
ser afirmados, sem necessidade de intermediação política, na medida em
que direta e necessariamente extraídos da cláusula constitucional do
direito à saúde tomada como princípio.
Com base nisso, já assentou esta Suprema Corte que o fornecimento
12

Idem.
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de medicamentos e a prestação de assistência à saúde, porquanto
materialmente assimiláveis à dimensão prestacional do direito à saúde,
integram o dever do Estado de promover e proteger a saúde pública –
prestações atribuídas ao Estado diretamente pela Constituição. Com
efeito, “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios” (RE 607.381-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em
31.5.2011, Primeira Turma, Dje 17.6.2011). Destaco, ainda, o precedente:
“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER
CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º,
CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO
DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem
a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
PODE
TRANSFORMÁLA
EM
PROMESSA
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CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao
que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A
PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF.” (RE 271.286-AgR/RS, Relator Ministro Celso de Mello,
Segunda Turma, DJ 24.11.2000)

Do arranjo constitucional pode ser inferida, ainda, a legitimidade do
estabelecimento de proteções voltadas especialmente à saúde de grupos
vulneráveis específicos, como crianças e adolescentes, idosos, povos
indígenas e, mais diretamente relacionado ao caso em exame,
trabalhadores de determinado setor industrial, expostos a agentes
nocivos. Mais do que uma orientação, tais comandos encerram
verdadeiro dever, endereçado aos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, de agir positivamente quanto à regulação da utilização, na
indústria, de matérias-primas comprovadamente nocivas à saúde
humana. A proteção da saúde, adequadamente considerada como norma
principiológica, consiste em proposição objetiva, deontológica e
teleológica.
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A cláusula constitucional geral da proteção à saúde constrange e
ampara o legislador – Federal, Estadual, Distrital e Municipal – ao excluir
previamente certos arranjos normativos, com ela incompatíveis, do
leque de escolhas políticas possíveis, ao mesmo tempo em que cria uma
esfera de legitimação para determinadas intervenções político-normativas
que, democraticamente legitimadas, traduzem inferências autorizadas
pelo preceito constitucional.
Não se defende, com isso a ilação totalitária de que a Constituição,
ao atribuir ao Estado o dever de proteger a saúde, legitima toda e
qualquer restrição a direitos e liberdades cujo resultado, desejado ou
esperado, seja algum nível de incremento no coeficiente de saúde da
população. É por isso, aliás, que o sentido do direito constitucional à
saúde deve ser preponderantemente construído pelo legislador,
especialmente naquilo que implicará limitações a outros direitos
fundamentais. Isso porque a restrição legítima dos direitos fundamentais
tem lugar no contexto de uma negociação entre o constitucionalismo –
direitos fundamentais, proteções contra majoritárias – e o princípio
democrático – vontade da maioria. Ao se defrontar com questões
envolvendo a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, é
responsabilidade da Corte não ultrapassar a linha, em muitos casos
tênue, que separa a afirmação de direitos básicos e a definição das
pautas políticas. Ora,
“Ao refletirmos sobre os direitos assegurados sob uma
democracia constitucional, não podemos esquecer essa lacuna
irredutível que precisa permanecer aberta e não preenchida por
qualquer tipo de logocentrismo. A lei, porque marcada por sua
violência inerente, precisa pelo menos ser legítima, (…).
Do contrário, se assumimos um logos como guia
referencial para a decisão, então não apenas emerge a prática de
violência sem legitimidade, mas também a decisão se torna um
discurso reificado de reprodução de uma identidade. Como
consequência, essa identidade, em vez de levar em conta l’etat
de droit, torna-se uma referência em si mesma, um
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essencialismo contra a singularidade que o contexto fornece,
desse
modo
colocando
em
perigo
a democracia
13
constitucional.” (destaquei)

Esse risco de verdadeira incerteza sistêmica apresentado por uma
particular perspectiva sobre os direitos constitucionais não passou
despercebido à percuciente análise do Ministro Eros Grau, que, com
acerto, consignou no seu voto convergente proferido ao julgamento da
ADPF 101/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgada em 24.6.2009):
“(...) Eis o que define a racionalidade do direito: as
decisões deixam de ser arbitrárias e aleatórias, tornam-se
previsíveis. Racionalidade jurídica é isso: o direito moderno
permite a instalação de um horizonte de previsibilidade e
calculabilidade em relação aos comportamentos humanos,
sobretudo àqueles que se dão nos mercados.
(…)
Daí a aguda observação de Habermas: enquanto uma
corte constitucional adotar a teoria da ordem de valores e nela
fundamentar sua práxis decisória, o perigo de juízos irracionais
aumenta, porque os argumentos funcionalistas ganham
prevalência sobre os normativos.”

Direta e necessariamente extraídos da cláusula constitucional do
direito à saúde tomada como princípio, somente podem ser afirmados,
sem necessidade de intermediação política, os conteúdos desde já
decididos pelo Poder Constituinte: aquilo que o Poder Constituinte,
representante primário do povo soberano, textualmente decidiu retirar da
esfera de avaliação e arbítrio do Poder Legislativo, representante
secundário do povo soberano. Adotar essa postura frente às cláusulas
constitucionais fundamentais não significa outra coisa senão levar a sério
os direitos, como bem lembra o renomado professor da Escola de Direito
13

BENVINDO, Juliano Zaiden. On the Limits of Constitutional Adjudication:
deconstructing balancing and judicial activism. Heidelberg, Dordrecht, London and New
York: Springer, 2010 (tradução livre)
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da Universidade de Nova Iorque, Jeremy Waldron:
“Nós discordamos sobre direitos e é compreensível que
seja assim. Não deveríamos temer nem ter vergonha de tal
desacordo, nem abafá-lo e empurrá-lo para longe dos fóruns
nos quais importantes decisões de princípios são tomadas em
nossa sociedade. Nós devemos acolhê-lo. Tal desacordo é um
sinal – o melhor sinal possível em circunstâncias modernas – de
que as pessoas levam os direitos a sério. Evidentemente, (…)
uma pessoa que se encontra em desacordo com outras não é por
essa razão desqualificada de considerar sua própria visão como
correta. Nós devemos, cada um de nós, manter a fé nas nossas
próprias convicções. Mas levar os direitos a sério é também
uma questão de como responder à oposição de outros, até
mesmo em uma questão de direitos.
(…)
Levar os direitos a sério, então, é responder
respeitosamente a esse aspecto de alteridade e então estar
disposto a participar vigorosamente – mas como um igual – na
determinação de como devemos viver juntos nas circunstâncias
e na sociedade que compartilhamos.”14

Esse mesmo cuidado deve ser adotado pela Corte no que se refere à
cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade
de vida (art. 225), sobre a qual registro a análise minuciosa de Celso
Antônio Pacheco Fiorillo, para quem a Constituição da República conclui
pela presença de quatro concepções fundamentais no âmbito do direito
ambiental: a) de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado; b) de que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o
bem ambiental; c) de que a Carta Magna determina tanto ao Poder
Público como à coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim
14

WALDRON, Jeremy. A Dignidade da Legislação. São Paulo: Martins Fontes, 2003
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como o dever de preservá-lo; d) de que a defesa e a preservação do bem
ambiental estão vinculadas não só às presentes como também às futuras
gerações.
A Constituição Federal de 1988, ao incluir entre seus princípios
fundamentais a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), como
fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, adotou
visão explicitamente antropocêntrica, que reflete em toda a legislação
infraconstitucional — o que abarca também a legislação ambiental. O
Constituinte originário atribuiu aos brasileiros e estrangeiros residentes
no País (arts. 12, I, e 52 da Carta Magna) posição de centralidade em
relação ao nosso sistema de direito positivo. Nesse sentido o Princípio n.
1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento de 1992: “Os seres humanos estão no centro das
preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida
saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”. A centralidade, nessa
ordem de ideias, do direito à integridade física, é destacada por
Guilherme José Purvin de Figueiredo:
“O princípio da prevenção e precaução, basilar do Direito
Ambiental, aplica-se integralmente ao meio ambiente de
trabalho, não se podendo ter como lícita a exposição dos
trabalhadores ao risco de uma doença com o único fim de
potencializar a capacidade produtiva de uma empresa. Cada
vez que se revele um perigo para a saúde do profissional,
deverá o empregador reduzir até o limite máximo oferecido
pela tecnologia os males provocados ao trabalhador. Quando,
porém, os incômodos forem de tal monta a ponto de minar a
saúde do trabalhador, havendo um conflito entre a exigência
produtiva e o direito à saúde, este último deverá prevalecer,
pois o direito subjetivo à integridade física e à vida constitui um
consectário do princípio da dignidade humana.”15

É sob essa ótica que deve ser lido o comando do art. 225, § 1º, V, da
15

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Direito ambiental e a saúde dos
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2000.
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Carta Política, segundo o qual compete aos Poderes Públicos “controlar a
produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”, sempre
que medidas dessa natureza se fizerem necessárias, se mostrarem
adequadas e forem suficientes para assegurar a efetividade do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Contrario
sensu, o comando constitucional deslegitima como insuficientes medidas
paliativas, que se mostrem incapazes de aliviar satisfatoriamente – a
partir de um juízo de proporcionalidade – o risco gerado para a vida,
para a qualidade de vida e para o meio ambiente, em decorrência da
manipulação de determinados produtos, materiais ou tecnologias.
Ao mesmo tempo, não deixam de estar albergados no imperativo de
“controlar” trazido pelo art. 225, § 1º, VI, da Lei Maior, eventual vedação,
banimento ou proibição dirigida a técnicas, métodos e substâncias,
quando nenhuma outra medida de controle se mostrar efetiva.
10. Contribuições ao debate trazidas na audiência pública sobre o
amianto (ADI 3.937/SP) e por amici curiae
Em 24 de agosto de 2012, foi realizada, nesta Casa, audiência pública
sobre os perigos e os riscos da utilização do amianto, no âmbito da ação
direta de inconstitucionalidade nº 3.937/SP, sob a relatoria do eminente
ministro Marco Aurélio. Importantes especialistas foram ouvidos sobre os
riscos da utilização do amianto, os quais aportaram relevantes
contribuições sobre o tema.
Representando o Ministério da Saúde, o então diretor do
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador, órgão subordinado à Secretaria de Vigilância da Saúde,
Guilherme Franco Netto, mencionou que o “Ministério da Saúde
recomenda a eliminação de qualquer forma de uso do amianto crisotila
em todo o território nacional”. Observou ele que provado cientificamente
o caráter cancerígeno do amianto crisotila e que o Brasil tem tecnologia e
matérias-primas para substituí-lo totalmente em seu território. Destacou,
ainda:
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“Trata-se de fibras mais finas que um cabelo humano, que
se espalham a longas distâncias e penetram facilmente no
sistema respiratório humano. E seus efeitos maléficos só
aparecem ao longo do tempo, podendo o câncer por ele
causado aparecer somente 30 a 40 anos depois da inalação.”

A seu turno, Sérgia de Souza Oliveira, diretora de Qualidade
Ambiental da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental,
órgão do Ministério do Meio Ambiente (MMA), alertou sobre a
dificuldade de controle dos resíduos do amianto, que não têm como ser
degradados por organismos aquáticos e cuja dispersão ocorre por
escoamento, uma vez que o material não é absorvido pelo solo.
Esclareceu que o Brasil vem se preocupando com o amianto desde a
década de 1980, destacando sermos signatários da Convenção de
Basileia, que trata do “Controle dos Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos” e da Convenção de Roterdã, que “regula o comércio
internacional de produtos químicos perigosos”.
Por sua vez, ouvido o médico René Mendes, professor e especialista
em saúde pública e em medicina do trabalho que falou em nome da
Associação Nacional de Medicina do Trabalho e da Associação Brasileira
de Expostos ao Amianto, ele mencionou que não se pode falar em uso
seguro ou uso controlado do amianto, pois “não existem limites de
tolerância”.
Sequencialmente, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) Hermano Albuquerque de Castro, falando em nome da
Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, apresentou, ao Ministro
Marco Aurélio e aos participantes da audiência pública que discutiu o uso
do amianto no Brasil, os resultados que a fundação vem obtendo nos
últimos 20 anos sobre o mineral e afirmou não haver mais dúvidas de que
todas as formas de amianto, inclusive o crisotila, causam câncer.
Falando em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
e da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, o doutor em
pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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Ubiratan de Paula Santos observou que “o amianto é um velho conhecido.
Nós conhecemos os malefícios do amianto há mais de um século”, além de
observar que o amianto está associado a um dos cânceres mais
prevalentes e que mais mata no mundo, o câncer de pulmão: “Nós estamos
falando de um fator de risco que ocorre em uma doença altamente incidente e
letal, portanto qualquer variação de risco tem um impacto significativo”.
Em complemento aos dados mencionados, o médico Marcos Sabino,
Mestre em saúde coletiva pela Universidade de Campinas (Unicamp) e
perito do Ministério Público do Trabalho (MPT), mostrou dados
reveladores de que muitas empresas só notificam corretamente os casos
de doenças ocupacionais relacionadas ao amianto a partir de ações do
MPT, ou seja, há ainda uma subnotificação de doenças relacionadas ao
amianto.
Os professores e pesquisadores Hermano Castro, Fernanda Giannasi
e Cyro Novello chamaram atenção para o fato de o reconhecimento dos
riscos para a saúde humana decorrentes da manipulação do amianto já
ter levado ao seu banimento, até aquele momento, em mais de 36 países
(hoje já são mais de 50):
“A Comissão das Comunidades Européias aprovou em
26/7/1999 a Diretiva 1999/77/CE, que decidiu pela proibição
total do uso do amianto/ asbesto em todos os países membros
da União Européia, que ainda não a tivessem adotado, a partir
de janeiro de 2005. Argentina, Chile e El Salvador tomaram a
dianteira da proibição do amianto na América Latina, decisão
que também deverá ser acompanhada em muito em breve pelo
Equador e Peru.”16

Com efeito, o estado da arte da pesquisa médico-científica permite
concluir, com segurança, que “todas as fibras de amianto apresentavam

16

CASTRO, Hermano; GIANNASI, Fernanda; NOVELLO, Cyro. A luta pelo
banimento do amianto nas Américas: uma questão de saúde pública. In Ciência & Saúde
Coletiva, vol. 8, nº 4, Rio de Janeiro, 2003.
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potencial cancerígeno”17. Neste sentido, uma vasta quantidade de pesquisas
chegam às mesmas conclusões sobre os perigos e a toxidade do amianto,
de caráter cancerígeno:
“O risco de câncer de pulmão entre populações expostas
ao asbesto é sabidamente conhecido. Entretanto, sua ocorrência
depende, entre outros, da carga ou dose de exposição e do tipo
de fibra. Inúmeros estudos epidemiológicos demonstram essa
correlação. Tal risco é maior ainda quando a asbestose está
presente; o risco relativo também parece estar aumentado em
relação à gravidade da fibrose pulmonar e da carga de fibras no
pulmão. Alguns estudos revelam altas freqüências, acima de
40%, de câncer de pulmão em portadores de asbestose,
enquanto outras pesquisas mostram proporções de até 18% em
algumas coortes. Os quatro tipos maiores de câncer de pulmão
(escamoso, adenocarcinoma, pequenas e grandes células)
podem estar relacionados com a exposição ao asbesto, sendo
possível a ocorrência de qualquer um deles, não havendo
predileção para um tipo histológico ou outro, e não diferindo
daqueles atribuídos a outras causas. Em qualquer circunstância
é de fundamental importância estimar a carga ou dose de
exposição, pois, com pouco tempo de exposição em altas
concentrações, o risco para seu aparecimento é de duas ou mais
vezes. Em exposições muito elevadas (sinais de asbesto na
atividade ocupacional de isolamento térmico ou acústico), o
risco de câncer de pulmão pode dobrar, mesmo com exposições
menores que um ano.”18

É digno de nota o dado – destacado na audiência pública por Paulo
Rogério Albuquerque de Oliveira, Coordenador-geral de Monitoramento
de Benefícios por Incapacidade do Ministério da Previdência Social – de
17

TORGAL, Fernando Pacheco e JALALI, Said. Toxicidade de materiais de construção:
uma questão incontornável na construção sustentável. Ambient. constr. 2010, vol.10, n.3, pp.
41-53.

18

CAPELOZZI, VERA LUIZA. Asbesto, asbestose e câncer: critérios diagnósticos. J.
Pneumologia. 2001, vol.27, n.4, pp. 206-218.
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que, considerado o fator de morbidade acelerada, os trabalhadores do
setor do amianto podem se aposentar após 20 anos de trabalho, o que
decorre do alto risco cancerígeno da atividade, bem como que o
percentual acrescido à cota empresarial de 9% para a aposentadoria
especial não cobre o impacto do setor nos benefícios previdenciários,
gerando um déficit, à época, de 31,5%.
Os dados e subsídios técnicos apresentados na audiência pública
sobre os efeitos do amianto para a saúde, bem as contribuições desta
natureza trazidas pelos amici curiae, referendam, no seu conjunto, a
conclusão de que no estágio atual, o conhecimento científico acumulado
permite afirmar, para além da dúvida razoável, a nocividade do
amianto crisotila à saúde humana e ao meio ambiente.
11. Influxos do direito internacional
Informada pelo consenso técnico e científico hoje estabelecido, no
tocante às premissas fáticas de que (i) todos os tipos de amianto
provocam câncer, não tendo sido identificado nenhum limite para o risco
carcinogênico do crisotila, e (ii) a sua substituição, para os usos
regulados pela Lei nº 9.055/1995, se mostra absolutamente viável sob o
aspecto econômico, a lógica da inconstitucionalidade da proteção
insuficiente, tal como aqui dimensionada, ampara a conclusão de que de
modo algum se mostram desarrazoadas as iniciativas legislativas
relativas à sua regulação, em qualquer nível federativo, ainda que
resultem no banimento de todo e qualquer uso do amianto.
Resta saber, no entanto, se a apreciação jurídica e constitucional de
tais fatos conduz à inconstitucionalidade da opção legislativa
consubstanciada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, em relação ao controle da
exploração do amianto crisotila no território nacional.
Como já mencionado, o art. 3º da Lei nº 9.055/1995 condiciona a
exploração do amianto crisotila à observância das normas internacionais
protetivas, o que traz a lume a já mencionada Convenção nº 162 da OIT, a
que já me referi. Sobre ela, a Conferência Internacional do Trabalho,
principal ente deliberativo da OIT, adotou, em 2006, a Resolução sobre o
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Asbesto, cujo artigo 1 assenta que:
“(a) a eliminação do uso futuro do asbesto e a
identificação e manejo adequado do asbesto atualmente em uso
são os meios mais eficazes para proteger os trabalhadores
contra a exposição ao asbesto e prevenir futuras doenças e
mortes relacionadas ao asbesto; e
(b) a Convenção sobre o Asbesto, de 1986 (No. 162), não
deve ser usada para fornecer justificativa ou endosso ao uso
continuado do asbesto.”

A adequada exegese da Convenção nº 162 da OIT pressupõe, ainda,
seja ela lida em harmonia com a Convenção nº 139 da OIT, sobre a
Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais causados pelas
Substâncias ou Agentes Cancerígenos, de 1974, aprovada pelo Decreto
Legislativo nº 3/1990 e promulgada mediante o Decreto nº 157/1991. Ao
ratificá-la, o Brasil assumiu, entre outros, os seguintes compromissos:
(a) atualizar periodicamente a relação das substâncias e agentes
cancerígenos aos quais estará proibida a exposição no trabalho (artigo 1, §
1);
(b) “procurar de todas as formas substituir as substâncias e agentes
cancerígenos a que possam estar expostos os trabalhadores durante seu trabalho
por substâncias ou agentes não cancerígenos ou por substâncias menos nocivas”
(artigo 2, § 1); e
(c) reduzir, ao mínimo compatível com a segurança, o número de
trabalhadores expostos a substâncias ou agentes cancerígenos (artigo 2, §
2).
Além de não impor a substituição do uso do amianto sempre que
tecnicamente viável, a Lei nº 9.055/1995 não prevê mecanismos de revisão
e atualização periódicas das estratégias de controle dos riscos à saúde
oriundos da exposição ao amianto, bem como dos limites de exposição ao
amianto crisotila, tendo em vista a marcha do desenvolvimento
tecnológico e o avanço do conhecimento científico, colocando-se em
frontal desalinho com as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro
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ao adotar as Convenções nºs 139 e 162 da OIT.
Noutro giro, resíduos que tenham o amianto (pó ou fibra) de
qualquer tipo como um de seus constituintes estão incluídos, sob o
código Y 36, no Anexo I (resíduos controlados) da Convenção de
Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e seu Depósito, de 1989, aprovada no Brasil pelo Decreto
Legislativo nº 34/1992 e promulgada pelo Decreto nº 875/1993.
Tais resíduos inserem-se, ainda, pelas suas propriedades, no Anexo
III (lista de características perigosas) da Convenção, a teor dos itens H11
e H12, que se referem, respectivamente, aos resíduos com características
tóxicas (substâncias ou resíduos que, se inalados ou ingeridos, ou se penetrarem
na pele, podem implicar efeitos retardados ou crônicos, inclusive carcinogênese) e
ecotóxicas (substâncias ou resíduos que, se liberados, apresentem ou possam
apresentar impactos adversos retardados sobre o meio ambiente por
bioacumulação e/ou efeitos tóxicos sobre os sistemas bióticos).
Não obstante disciplinar, essencialmente, os movimentos
transfronteiriços (exportação, trânsito e importação) dos resíduos nela
definidos como perigosos (artigo 1, § 1, “a”), a Convenção impõe aos
Estados-membros (artigo 4, § 2, “a”) a obrigação de adotar medidas
voltadas a assegurar que a geração de resíduos perigosos, considerados
aspectos sociais, tecnológicos e econômicos, seja reduzida ao mínimo
possível.
Ao não prever mecanismos de redução progressiva de resíduos que
tenham o amianto, em pó ou fibra, como um de seus constituintes, a Lei
nº 9.055/1995 está em desacordo com a Convenção de Basileia.
Porque veiculadoras de regimes protetivos de direitos fundamentais,
as Convenções nº 139 e 162 da OIT, bem como a Convenção de Basileia,
assumem, no nosso ordenamento jurídico, status de supralegalidade, tal
como já fora observado pelo Ministro Ayres Britto, no voto que proferiu
ao julgamento da ADI 3.357/RS e do qual peço licença para transcrever
fragmento:
“Ora bem, este Supremo Tribunal Federal já firmou a tese
de que essa convenção da OIT, pelo menos quando dispõe sobre
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a proteção da saúde dos trabalhadores (direitos humanos), tem
status de norma supralegal. Norma supralegal – é o que penso –
não porque a lei retire dela mesma seu fundamento mais
qualificado de validade, mas porque a própria Constituição
Federal lhe deu primazia. Explico: o art. 59 da Constituição
Federal lista os atos que inovam primariamente a ordem
jurídica. Inovam primariamente porque o fazem logo abaixo da
Constituição; isto é, colocam-se imediatamente entre a Magna
Carta e a população que constitui seu público-alvo. Acontece
que o rol do mencionado art. 59 não é exauriente. Como
demonstram os §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição Federal, os
tratados internacionais são também veículos primários de
direitos e deveres. Veículos que têm força, ora de emenda
constitucional (§ 3º do art. 5º da CF), ora de lei ordinária
(demais casos). Repetindo o juízo: os tratados internacionais
não são lei ou os que versam sobre direitos humanos têm
primazia na ordem jurídica interna, mesmo os não aprovados
“em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros”. Neste caso, a
supralegalidade decorre da prevalência que o inciso II do art. 4º
da Constituição Federal confere aos direitos humanos
(“prevalência dos direitos humanos” é a dicção do inciso II do
art. 4º da nossa Constituição Federal).”

A seu turno, a Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de
Consentimento Prévio Informado Aplicado a Certos Agrotóxicos e
Substâncias Químicas Perigosas Objeto de Comércio Internacional, de
1998, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 197/2004 e promulgada pelo
Decreto nº 5.360/2005, sujeita, ao princípio do consentimento prévio do
país importador, os asbestos pertencentes ao grupo mineral dos
anfibólios – actinolita, antofilita, amosita, crocidolita e tremolita.
A incidir, originalmente, apenas sobre a variedade crocidolita
(amianto azul), as demais espécies foram incluídas no rol de substâncias
químicas sujeitas ao procedimento de consentimento prévio informado
pela Decisão RC 4/5, tomada na Quarta Reunião da Conferência das
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Partes, em 2008. Essas espécies de amianto são, a teor do art. 1º da Lei nº
9.055/1995, substâncias químicas proibidas no Brasil.
Recomendada pelo Comitê de Revisão Química, a inclusão do
asbesto crisotila no Anexo III da Convenção de Roterdã tem sido
sucessivamente rejeitada pela Conferência das Partes (em 2006, 2008,
2011 e 2015), tendo em vista não ter sido alcançado o consenso exigido
pelo artigo 22, § 5, “b” da Convenção para a adoção de emendas ao
Anexo III, com destaque para o sistemático veto do Canadá, país onde se
localizava a maior mina de amianto crisotila em operação até 2011,
quando teve suas atividades encerradas. Um dado curioso: o Município
onde localizada a mina, situado na província de Quebec, chama-se
Asbestos.
O amianto crisotila, todavia, por ser objeto do art. 2º da Lei nº
9.055/1999, enquadra-se, no Brasil, para os efeitos da Convenção de
Roterdã, como substância química severamente restrita no território do
Estado-membro. Por esta razão, apesar de não listado no Anexo III da
Convenção, a exportação do amianto crisotila pelo Brasil sujeita-se, nos
termos da normativa internacional, à observância de “critérios de
rotulagem que garantam informações adequadas sobre riscos e/ou perigos para a
saúde humana ou ao meio ambiente” (artigo 13, § 2).
Ainda no âmbito do comércio internacional, em 1998, o Canadá
questionou a Organização Internacional do Comércio - OMC a respeito
da proibição implementada pela França relativamente a asbestos e
produtos contendo asbestos, em vigor desde janeiro de 1997, e que incluía
o banimento da importação de tais produtos.
Reformando a conclusão do Painel originário, o Órgão de Apelação
da OMC decidiu que a proibição implementada pela França não é
inconsistente com nenhuma obrigação assumida pela Comunidade
Europeia em acordos celebrados no âmbito da OMC. Na sua visão, a
medida proibitiva em questão, não configurando discriminação arbitrária
ou injustificada, tampouco restrição disfarçada ao comércio internacional,
está amparada pelo Artigo XX do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
- GATT, que autoriza medidas restritivas ao comércio que sejam
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“necessárias para proteger a vida ou a saúde humana”. A medida tampouco foi
tida como inconsistente com o Acordo sobre a Aplicação de Medidas
Sanitárias e Fitossanitárias e o Acordo Sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio.
Registro, a propósito, que após relatórios oficiais apontarem o
amianto como a maior causa de mortes relacionadas ao trabalho naquele
país, bem como que lá se registravam uma das maiores taxas de
mesotelioma (cuja exclusiva causa é a exposição ao amianto) do mundo, o
Governo Federal do Canadá, em 2016, comprometeu-se a, até 2018,
proibir o uso do amianto em novas construções e reformas e banir a
importação de produtos e materiais que contenham a substância.
A posição oficial inequívoca da Organização Mundial da Saúde OMS, a autoridade em saúde no âmbito do sistema das Nações Unidas,
externada em 1998 no Critério de Saúde Ambiental nº 203 – Amianto
Crisotila –, em 2006 no documento “Elimination of asbestos-related diseases"
(“Eliminação de doenças relacionadas ao asbesto”), bem como em
Resoluções da Assembleia Geral de 2005, 2007 e 2013, é a de que: (a) todos
os tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido
identificado nenhum limite para o risco carcinogênico do crisotila; (b) o
aumento do risco de desenvolvimento de câncer tem sido observado
mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição; (c)
o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral é
eliminar o uso de todos os tipos de asbesto.
12. Breves apontamentos sobre o direito comparado
A exploração econômica do amianto crisotila já foi proibida em mais
de 50 países, incluindo todos os Estados-membros da União Europeia, 19
que o fez em 1999, mediante a Diretiva 1999/77/CE, com efeitos a partir
de 2005. Aquele bloco econômico hoje se ocupa em delinear estratégias de
erradicação do amianto que está presente nas construções, bem como do
amianto que entra no espaço europeu incorporado, como impureza, a
produtos e materiais.20
19

World Health Organization. Chrysotile Asbestos. 2014.

20

Parecer do Comitê Econômico e Social Europeu sobre o tema “Eliminar o Amianto
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Entre os países que toleram o crisotila, a legislação federal brasileira
adota um dos limites de exposição mais permissivos,: 2,0 fibras/cm3. O
limite de tolerância previsto na legislação federal do Canadá, por
exemplo, é de 1,0 fibra/cm³. Todavia, sendo aquele país uma federação,
alguma províncias estabelecem limites de tolerância ainda menores.
Nos EUA, o limite de tolerância para exposição ocupacional ao asbesto é
fixado, pelo menos no plano federal, em 0,1 fibra/cm³ para jornada de
trabalho de oito horas. A Rússia – hoje o principal produtor e exportador
mundial do amianto – adota, como limite de tolerância, o valor de 0,06
fibra/ml de ar.
13. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995
Embora até pudesse ser considerada ainda constitucional no
momento em que editada a Lei nº 9.055/1995, não é mais razoável
admitir, (i) à luz do conhecimento científico acumulado sobre a extensão
dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e (ii) à
evidência da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a
compatibilidade do seu art. 2º com a ordem constitucional de proteção à
saúde e ao meio ambiente.
Diante das determinações constitucionais direcionadas ao legislador,
tenho por evidenciado que a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal
como positivada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, não protege adequada e
suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente,
tampouco se alinha aos compromissos internacionais de caráter
supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses
direitos, especialmente as Convenções nºs 139 e 162 da OIT e a
Convenção de Basileia, sendo caso de inconstitucionalidade por
proteção insuficiente, em face dos arts. 6º, 7º, XXII, 196, e 225 da
Constituição Federal. Nessa, linha, já afirmou este Plenário, em acórdão
da lavra do eminente decano, Ministro Celso de Mello (ADI 1442/DF,
julgamento em 03.11.2004, DJ 29.4.2005):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE na E” (2015/C 251/03). Jornal Oficial da União Europeia, 31.7.2015.
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(…) IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE FIXA O
NOVO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO - ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
FACE
DA
INSUFICIÊNCIA
DESSE
VALOR
SALARIAL
REALIZAÇÃO INCOMPLETA DA DETERMINAÇÃO
CONSTANTE DO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA - HIPÓTESE DE INCONSTITUCIONALIDADE
POR OMISSÃO PARCIAL - (…) - MEDIDA PROVISÓRIA
QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO
POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA
LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA.
(…) - A insuficiência do valor correspondente ao salário
mínimo - definido em importância que se revele incapaz de
atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e dos
membros de sua família - configura um claro descumprimento,
ainda que parcial, da Constituição da República, pois o
legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito
concretizante do postulado constitucional que garante à classe
trabalhadora um piso geral de remuneração digna (CF, art. 7º,
IV), estará realizando, de modo imperfeito, porque
incompleto, o programa social assumido pelo Estado na
ordem jurídica. - A omissão do Estado - que deixa de cumprir,
em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo
texto constitucional - qualifica-se como comportamento
revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que,
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a
Constituição, também compromete a eficácia da declaração
constitucional de direitos e também impede, por ausência de
medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos
postulados e princípios da Lei Fundamental. - As situações
configuradoras de omissão inconstitucional, ainda que se
cuide de omissão parcial, refletem comportamento estatal que
deve ser repelido, pois a inércia do Estado - além de gerar a
erosão da própria consciência constitucional - qualifica-se,
perigosamente, como um dos processos informais de mudança
ilegítima da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à

46
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13457563.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. ROSA WEBER

Inteiro Teor do Acórdão - Página 66 de 302

ADI 4066 / DF
censura do Poder Judiciário. Precedentes: RTJ 162/877-879, Rel.
Min. CELSO DE MELLO - RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO
DE MELLO. O DESPREZO ESTATAL POR UMA
CONSTITUIÇÃO
DEMOCRÁTICA
REVELA-SE
INCOMPATÍVEL COM O SENTIMENTO CONSTITUCIONAL
RESULTANTE DA VOLUNTÁRIA ADESÃO POPULAR À
AUTORIDADE NORMATIVA DA LEI FUNDAMENTAL. - A
violação negativa do texto constitucional, resultante da situação
de inatividade do Poder Público - que deixa de cumprir ou se
abstém de prestar o que lhe ordena a Lei Fundamental representa, notadamente em tema de direitos e liberdades de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), um
inaceitável processo de desrespeito à Constituição, o que
deforma a vontade soberana do poder constituinte e que traduz
conduta estatal incompatível com o valor ético-jurídico do
sentimento constitucional, cuja prevalência, no âmbito da
coletividade, revela-se fator capaz de atribuir, ao Estatuto
Político, o necessário e indispensável coeficiente de
legitimidade social. (…).” (ADI 1442/DF, Relator Ministro Celso
de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 03.11.2004, DJ
29.4.2005, destaquei)

Em particular, destaco a Convenção nº 162/OIT que, reitero, impôs
um dever, aos Estados-membros, de produzir legislação de controle e
limitação da exploração do amianto com previsão de mecanismo de
revisão periódica e progressiva restrição. A legislação federal não
observou esta obrigação, permanecendo imutável nos últimos vinte e
dois anos, a evidenciar a falha do legislador em conferir eficácia ao
conteúdo dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente
equilibrado, tal como moldados pela norma internacional de feição
supralegal. Ora,
“Não se evidencia razoável considerar que, após o decurso
de tanto tempo e das sucessivas práticas institucionais acima
evidenciadas, o estado da arte do regime jurídico aplicável ao
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amianto crisotila permaneça em permanente suspensão, com
uma suposta carga de permissividade que torne a norma
internacional simplesmente comprometida no plano da
eficácia.”21

Além disso, a legislação impugnada também inobserva as
obrigações, assumidas no plano internacional, de (i) promover a redução
dos níveis de exposição de forma consistente e progressiva, (ii)
substituir, sempre que possível, o uso do amianto crisotila por materiais
menos perigosos e (iii) reduzir a geração de resíduos perigosos ao
mínimo possível.
Não pode o Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, se furtar ao
dever de fazer valer a Constituição da República diante de ato do Poder
Legislativo materializador de escolha política que, ao sacrificar direitos
protegidos pela Constituição, ingressa em terreno que lhe fora
interditado.
Por esta razão, ainda que entendesse configurada, na hipótese,
inconstitucionalidade por omissão – o que, como já afirmei, e com a
devida vênia dos que assim defendem, penso não ser o caso –, não
caberia cogitar, no presente momento, a fim de conferir a máxima eficácia
ao imperativo constitucional, bem como à norma internacional supralegal
aplicável à espécie (artigo 3, § 2, da Convenção nº 162/OIT), fixação de
prazo para que o legislador viesse a produzir norma estabelecendo novos
prazos para se atingir o completo abandono da exploração do amianto.
Com efeito,
“As omissões que invalidam direitos fundamentais
evidentemente não podem ser vistas como simples opções do
legislador, pois ou a Constituição tem força normativa ou força
para impedir que o legislador desrespeite os direitos
21

LIMA RESENDE, Ranieri. Responsabilidade Internacional do Estado por Ausência
de Produção Legislativa Eficaz Dirigida à Proibição do Amianto (Asbesto): análise do caso
brasileiro. In La Responsabilidad Internacional del Estado y el Medio Ambiente: un debate
urgente. Bogotá: Diké, 2016.
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fundamentais, (...) ou a Constituição constituirá apenas
proclamação retórica e demagógica. ”22

Por outro lado, diante do entendimento já manifestado por esta
Corte – e que considero a imputação mais adequada –, no sentido de ser o
art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a própria fonte positiva de autorização para a
extração, a industrialização, a comercialização e a utilização do amianto
crisotila no território pátrio, nas hipóteses por ele regidas, voto pela
declaração da sua inconstitucionalidade, por proteção deficiente.
14. Conclusão
Ante o exposto, conheço desta ação direta e a julgo procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995, fixando a
seguinte tese: a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como
encartada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, é incompatível com os arts. 7º,
XXII, 196 e 225 da Constituição da República.
É como voto.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Foi suscitada uma
questão preliminar atinente à legitimidade das requerentes para a
propositura da presente ação de controle concentrado, em vista da
alegada ausência de pertinência temática entre a discussão constitucional
proposta e as finalidades institucionais a que se voltam cada associação.
As mesmas buscaram demonstrar essa pertinência por meio da citação de
seus estatutos; assim, a ANPT colacionou o art. 2º de seu Estatuto, no qual
são listadas como finalidades: promover a defesa judicial e extrajudicial
dos direitos e interesses coletivos e individuais dos associados,
relacionados à atividade profissional, desde que compatíveis com as suas
finalidades (art. 2º, VI), e desenvolver ações nas áreas específicas das
funções institucionais do Ministério Público (art. 2º, VIII).
A ANAMATRA, por sua vez, cita previsão semelhante de seu
estatuto (art. 2º, § 3º), no qual consta como finalidade da entidade a
defesa dos interesses da sociedade, em especial, da valorização do
trabalho humano.
A Constituição de 1988 ampliou a legitimidade para propositura da
ação direta de inconstitucionalidade, alterando a tradição em nosso
direito constitucional, vigente desde a EC 16/1965, que reservava somente
ao Procurador-Geral da República a possibilidade de ingresso da então
chamada representação de inconstitucionalidade
Durante esse período, de 1965 até a Constituição de 1988, isso foi
muito criticado por dois aspectos: primeiro, pela exclusividade; segundo,
porque não se conferia, então, ao Procurador-Geral da República as
garantias de independência e autonomia em relação ao Poder Executivo.
Essas garantias, principalmente a escolha dentro da carreira e o mandato
certo, surgiram a partir de 1988, dando maior possibilidade de
impugnações ao Procurador-Geral da República. De 1965 até 1988, em
verdade, as representações de inconstitucionalidade eram ajuizadas pelo
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Procurador-Geral da República somente - salvo raras exceções - quando
interessava ao Poder Executivo. Quando o Executivo não conseguia
derrubar determinada lei no Congresso Nacional, acionava o ProcuradorGeral da República.
A Constituinte muito discutiu essa questão e resolveu pelas duas
maneiras possíveis: dando as garantias necessárias ao Procurador-Geral
da República para que ingressasse, como vem ingressando, com as ações
diretas de inconstitucionalidade, e ampliando a legitimidade.
A Constituição Brasileira tem a maior legitimação para propositura
de ações diretas de inconstitucionalidade do Direito Comparado. E essa
questão da legitimidade é uma questão muito discutida desde o início do
controle concentrado. Relembro, aqui, um debate histórico entre HANS
KELSEN e CARL SCHMITT, que tratava da questão da criação efetiva da
jurisdição constitucional concentrada, seja sob o ponto de vista daquele
que iria julgar - KELSEN defendendo um Tribunal Constitucional, CARL
SCHMITT defendendo autoridade do Kaiser para decidir isso -, seja sob o
ponto de vista da legitimidade, em virtude da necessidade de não ser
uma legitimidade tão ampla que possibilitasse, por motivos quaisquer não só questões de inconstitucionalidade, mas questões políticas
principalmente -, que todas as leis aprovadas pelo Parlamento pudessem
diuturnamente estar sendo impugnadas, o que levaria a uma quebra de
credibilidade do Parlamento. Tanto assim, que a legitimidade na Áustria
e a legitimidade na Alemanha são legitimidades mais modestas do que a
legitimidade brasileira. Isso, depois, foi seguido no Conselho
Constitucional francês, com a mesma discussão, em 1958, da legitimidade
para que houvesse representatividade em relação àqueles que pudessem
ingressar com ação direta.
Nesse aspecto, quanto à imprescindibilidade de a legitimidade ser
concorrente e ao respeito a determinadas balizas para que se provoque o
Supremo Tribunal Federal, esta Corte, em relação a essa ampliação que
houve na Constituição de 1988, entendeu por bem - como ressaltou a
Ministra ROSA WEBER - criar, para alguns colegitimados, a ideia de
pertinência temática, uma ideia não criada simplesmente da necessidade
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de se reduzir, mas uma ideia retirada doutrinariamente das raízes da
criação da Justiça Constitucional. Poucos podem levar ao Supremo
Tribunal Federal, ou ao Tribunal Constitucional, essa arguição; poucos - e
esses poucos com uma representatividade importante - podem levar ao
Tribunal, que, de forma concentrada, podem retirar a lei ou ato normativo
do ordenamento, podem levar à quebra do princípio da presunção de
constitucionalidade.
Este Tribunal adotou essa ideia, manteve essa ideia. E, em bom
momento, acredito, houve uma democratização da participação no
controle concentrado, com as Leis 9.868 e 9.882, com a possibilidade de
amicus curiae, audiências públicas, pareceres. Isso democratizou a questão
do controle concentrado, possibilitou que a Corte tenha mais elementos,
concedeu uma legitimidade maior nas decisões, mas essa democratização
na participação também não alterou a ideia de legitimidade, de se
permitir a alguns a legitimidade universal, como, por exemplo, ao
Procurador-Geral da República, e, a outros, a necessidade da
comprovação desse vínculo, dessa pertinência temática, que me parece peço aqui vênia a Ministra Rosa Weber para divergir em relação à
legitimidade - não existente na hipótese.
Não se discute aqui - acredito eu, e eu não discuto isso - a enorme
importância das duas associações que ingressaram com ação direta: a
ANAMATRA e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.
No entanto, ao se conceder a possibilidade de essas Associações
ingressarem com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a
leis, sob a suposição de que a lei é um instrumento de trabalho do juiz do
trabalho, do procurador do trabalho, parece-me que nós estaremos
concedendo legitimidade universal a todas as Associações. Porque, da
mesma forma, as demais Associações - seja a CONAMP, seja a AMB podem entender que uma determinada lei que alterou o Código Penal,
que é um instrumento de trabalho do juiz e do membro do Ministério
Público, seja inconstitucional, esteja atrapalhando o exercício da
jurisdição, e, então, ingressar com ações diretas. Ao mesmo tempo,
estaremos estendendo essa mesma legitimidade universal às demais
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Associações.
Recentemente, eu extingui determinada ação, por falta de
pertinência temática, da Associação Nacional de Refrigerantes, que
impugnava a Lei do Fundo de Combate à Pobreza do Paraná. Ora, se nós
ampliarmos a universalidade, vamos entender que o Fundo de Pobreza
do Paraná reflexamente afeta também a Associação Nacional de
Refrigerantes. Parece-me que esta não é a ideia, até porque as associações
de classe, todas elas - e, no caso específico, a ANAMATRA, a Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho - têm um mecanismo de
participação, têm a possibilidade, nas leis gerais, como as demais
associações, de representar ao Procurador-Geral da República para essa
análise. Instaurada a ação, elas têm a possibilidade de participar, tal qual
todas as associações, como amicus curiae. E, nas causas em que haja, aí,
sim, esse nexo com a própria razão de existência da associação, elas têm a
legitimidade.
A razão de existência das associações não é, a meu ver, o combate à
legislação, nesse caso, que possa causar ou não danos aos trabalhadores.
A razão de existência da função jurisdicional dos magistrados do trabalho
e dos membros do Ministério Público do Trabalho, esta, sim, é lutar
contra leis, nos casos concretos, no exercício do controle difuso, que
eventualmente causem danos aos trabalhadores.
Agora, a associação é criada, organiza-se e atua em benefício dos
direitos e interesses dos associados, enquanto associados, não enquanto
juízes – no exercício de jurisdição -, procuradores do trabalho – no
exercício da atividade ministerial -, mas enquanto associados-juízes,
associados-membros do Ministério Público. É o que me parece e é o que
também entendo se aplicar ao caso.
Dessa forma, tenho que as associações autoras não demonstraram,
de forma adequada e suficiente, a existência desse vínculo de pertinência
temática em relação ao objeto da ação direta, na qual se questiona norma
federal que regula o uso do amianto crisotila, não sendo possível
encontrar referibilidade direta entre as normas contestadas e os objetos
sociais das requerentes (ADI 4400, Rel. Min. AYRES BRITTO, redator para
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acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2013).
É evidente que, assim definidas suas finalidades estatutárias, as
requerentes estariam habilitadas a impugnar a constitucionalidade de
qualquer norma jurídica que verse sobre interesses sociais e coletivos,
tornando-se verdadeiras legitimadas universais para o controle
concentrado, o que contraria a Jurisprudência da Corte a respeito da
legitimidade das entidades descrita pelo art. 103, IX, da Constituição.
Assim, entendendo ausente a pertinência temática, pedindo todas as
vênias à Ministra ROSA WEBER, NÃO CONHEÇO da ação direta, pela
ilegitimidade das Associações.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) Presidente, permite-me?
Talvez eu tenha sido mal compreendida. O tema é relevante e
polêmico – não tenho a menor dúvida –, mas eu não estou defendendo a
legitimação universal das associações. Eu apenas fiz o registro, no campo
doutrinário, dizendo que me alio a essa posição. Todavia, de forma
alguma, se estivessem elas aqui – por exemplo, a arguir a
inconstitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, ou seja o que for –, não lhes
reconheceria, de forma alguma, legitimidade ad causam, porque, embora
discorde, aplico o requisito da pertinência temática. Eu apenas interpreto
o requisito da pertinência temática com maior largueza, embora
compreenda e respeite a posição de Vossa Excelência.
Esse o esclarecimento.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu que peço
escusas, Ministra Rosa. Eu entendi que não foi Vossa Excelência que o
disse. Talvez eu não tenha sido claro. O que eu digo é que, a partir de
uma decisão alterando aqui, a tendência será, a meu ver, exatamente essa,
porque - e Vossa Excelência deu exemplo da Lei da Ficha Limpa - a
Associação Nacional dos Juízes Eleitorais poderia ingressar, ou seja, todas
as associações vão começar a ingressar.
Então, foi nesse sentido que disse a questão que me parece não ser
só, repito, o fato de uma diminuição de legitimidade, mas está interligado
com a própria criação da jurisdição constitucional.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Quanto à preliminar
aqui suscitada, Senhora Presidente - isso integra a declaração de voto que
deriva do estudo que fiz da matéria -, apenas pontuo, iniciando pelo fim,
pedindo vênia à divergência do Ministro Alexandre Moraes, eu estou
acompanhando a eminente Relatora para entender que há legitimidade, e,
portanto, para conhecer e examinar o mérito dessa ação de direta de
inconstitucionalidade.
Nesta disposição do inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal,
da Constituição da República Federativa do Brasil, eu enxergo a direção
que coloca ênfase num dos pontos - e aqui peço compreensão da
eminente Relatora -, destacaria um dos pontos que diz respeito
precisamente a esse privilegiado associativismo e de um processo de
índole constitucional, que é coerente com o texto, que também é coerente
com Estado Democrático de Direto e com o debate que o Ministro Luiz
Fux já assentou em seu pronunciamento de voto na ADI nº 4.029. Vossa
Excelência, Ministro Fux, lá sustentou que era de se conjurar uma exegese
demasiadamente restritiva ao conceito de entidade de classe de âmbito
nacional.
Portanto, acompanho a Relatora com ênfase nesse aspecto, não
necessariamente no afastamento do requisito da pertinência temática, eis
que, no caso presente, julgo - e aqui também a Relatora o julga neste
ponto, pelo que depreendi - presente, não apenas por uma disposição
estatutária, quer da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho,
quer da ANAMATRA, quer porque há pertinência do ponto de vista da
sua própria atuação, que não se resume a uma defesa - e, aí, peço vênia à
divergência, e ao voto sempre acutíssimo do Ministro Alexandre de
Moraes -, à pertinência com próprio sentido da sua respectiva atuação,
que não corresponde a uma ausência da necessária isenção. Ao contrário,
seria talvez sancionável a eventual omissão na defesa da saúde e do meio
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ambiente, que é coerente, não com só com as finalidades estatutárias,
como às finalidades incitas a essa Associação.
Portanto, estou, neste sentido, entendendo que é possível reconhecer
a legitimidade dessas associações, e, acompanho, no ponto desta
preliminar, a eminente Relatora, Ministra Rosa Weber.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, irei me eximir de
maiores comentários, porque todos os Colegas mencionaram a ADI nº
4.029, onde capitaneei essa legitimatio da ANAMATRA.
E aqui também, da tribuna, foi exposto que procuradores do
trabalho velam pela saúde do trabalhador, e a Justiça do Trabalho julga
questões relativas à saúde do trabalhador. De sorte que a legitimidade, no
meu modo de ver, é inequívoca.
Pedindo vênia ao Ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho a
Relatora.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/ PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Presidente, com relação à legitimidade ad causam dessas duas
Associações, quero dizer que me alinho integralmente ao que pontuou a
nossa eminente Relatora.
Entendo que são duas entidades de classe de âmbito nacional. A
ANAMATRA já conta com precedentes, em que foi reconhecida a sua
legitimidade a partir do voto do Ministro Fux.
E também, nessa mesma esteira, temos que reconhecer a
legitimidade da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Não
fosse apenas abrangência de sua atuação, existe, sim, também no caso, a
pertinência temática, porque estão defendendo direitos daqueles que são
objeto de sua atividade profissional.
Não fosse isso, queria dizer também que a Constituição está
assumindo, cada vez mais, um papel relevante de guia da cidadania
brasileira. Praticamente todos os assuntos relevantes estão consignados
na Constituição brasileira, relevantes evidentemente para os cidadãos. E,
nesses momentos de crise, a Constituição é o verdadeiro farol que nos
guiará ao futuro que todos merecemos. E digo isso, porque ela é um bem
tão precioso que convém que nós ampliemos, inclusive na esteira do
entendimento que vem sendo progressivamente por esta Suprema Corte,
o rol dos legitimados para defendê-la.
Nós precisamos não apenas seguir os precedentes já citados pela
eminente Relatora, mas, ainda que fosse necessário, poderíamos dar
tranquilamente um passo mais adiante para ampliarmos um pouco
aqueles que defendem a Carta Magna brasileira.
Temos feito isso em outras circunstâncias, quando temos ampliado
com muita largueza o rol dos amicus curiae que têm sido hoje admitidos a
participar dos processos objetivos e muito têm contribuído para a
elucidação de assuntos complexos que são examinados por este egrégio
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Plenário.
Com essas palavras, acompanho a Relatora, admitindo ambas
Associações no que tange à sua legitimidade para causa.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO S/ PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Presidente, tenho a
impressão de que o Ministro Alexandre suscitou questão sobre a qual, em
algum momento, teremos que refletir à luz da própria jurisprudência que
se desenvolveu sobre esse tema.
É certo que a jurisprudência do Supremo sempre foi muito cautelosa
em relação à legitimação e por razões compreensíveis, sobretudo de
índole prática. O Texto de 1988, por motivos também conhecidos,
expandiu a legitimação e conferiu às entidades de classe e às
confederações sindicais uma atuação importante no controle de
constitucionalidade. Tanto é que os primeiros debates que marcaram esta
Corte em relação à ADI tiveram como alvo, como objeto, exatamente esta
questão: o que seriam entidades de classe para esse fim? O Tribunal deu
respostas, que têm sido objeto de ressalvas na doutrina, vinculando o seu
pensamento à ideia de uma certa unidade temática funcional-econômica.
Essa era a ideia. Nesse sentido, era preciso que houvesse talvez um
congraçamento de entidades, que não seria, então, a ANAMATRA, mas
eventualmente a própria AMB. E, claro, também o Tribunal colocou
aquele outro construto, que é o da pertinência temática, que, na doutrina,
tenho inclusive criticado, porque era um regresso a uma ideia que o
Supremo tinha já superado, de certa forma, a ideia do interesse jurídico
em processo de caráter objetivo.
Então, esse é um tema que certamente devemos ordenar, porque, nos
últimos tempos – não só em relação à ANAMATRA, mas temos aí
também em relação a outras associações de magistrados, a AJUFE,
acredito que a AMAGIS, salvo engano –, aqui ou acolá, surgem restrições,
mas temos reconhecido, portanto, que essas entidades possam também
fazer legitimação. Há caso, inclusive, se não me falha a memória, da
minha lavra, da minha relatoria, em relação por exemplo à AJUFE.
De modo que, a mim me parece que, silenciosamente, estamos
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expandindo aquele conceito inicial da legitimatio ad causam que o Tribunal
prefixou em várias questões de ordem assentadas.
De modo que, por isso, não vejo razão para subscrever às inteiras a
preocupação manifestada aqui pelo Ministro Alexandre de Moraes, mas é
evidente que Sua Excelência traz um tema relevante.
De fato, temos que, talvez, redefinir – estou entre aqueles que
perfilham a expansão do controle abstrato de normas, aqueles que
entendem que se deve, sim, fazer a legitimação e que isso é um
complemento adequado do nosso sistema difuso. A mim, parece-me que
esse deve ser o passo.
Mas o Ministro Alexandre traz um ponto realmente relevante, que é
um certo ativismo na questão, envolvendo juízes. Esse é um ponto sobre
o qual certamente teremos que refletir. Certamente, como essa associação
está orientando os seus próprios magistrados, os seus próprios
associados, e como isso pode influenciar a sua atuação, uma vez que eles
também fazem – aqui é o problema do nosso chamado controle de
constitucionalidade de feição mista –, exercem o controle de
constitucionalidade das leis. Portanto, o tema suscitado por Sua
Excelência é muito peculiar, porque não se trata de uma simples
associação, mas de uma associação de juízes, que tem o poder de
influenciar os seus associados a proceder desta ou daquela maneira.
De modo que me parece que Sua Excelência trouxe um ponto digno
de reflexão, só que isso se coloca em um guarda-chuva maior, uma vez
que, acredito, já temos atravessado o rubicão, no que diz respeito ao
reconhecimento de várias outras entidades, vamos chamar assim,
atomizadas em relação à provocação para a instauração do processo de
controle abstrato. Lembrava da AJUFE, lembrava de outras entidades e
também, mesmo quando a gente fala em uma entidade guarda-chuva,
como a AMB, sabemos que não há obrigatoriedade de se fazer esse
acoplamento.
Então, peço vênia a Sua Excelência, embora considere relevante o
ponto trazido, para acompanhar o voto da eminente relatora, que
reconhece a legitimação e também a pertinência temática.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sou relator
de certa ação direta de inconstitucionalidade, a de nº 3.937, versando a
matéria desta ação, submetida à douta relatoria da ministra Rosa Weber,
inclusive com parte em que se versa a problemática da
constitucionalidade, ou não, da Lei federal impugnada no processo que
está na bancada.
Digo, para que busquemos correção de rumos, que liberei, depois de
audiência pública, essa ação direta de inconstitucionalidade, para pauta,
em 24 de outubro de 2012.
Estou procurando a data em que teve início o julgamento, mas a
continuidade dele ocorreu em 10 de agosto de 2017, tomando-se o voto,
na oportunidade, do ministro Dias Toffoli, que concluiu pela declaração
incidental de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei federal nº
9.055/1995, julgando improcedente o pedido formulado na própria inicial
da ação direta de inconstitucionalidade, no que atacada a Lei nº 12.684, de
26 de julho de 2007, do Estado de São Paulo, a proibir, naquele Estado –
reconheço ser um Estado-país dentro do País –, a circulação de produtos,
materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto, ou outros minerais que acidentalmente tenham fibras de amianto
na composição.
O julgamento foi suspenso, e não tenho na memória o porquê.
Talvez tenha sido...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Explico. Foi na quarta-feira passada, Ministro.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que vou virando a
página.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, apenas para rememorar.
Nós chamamos, naquela ocasião, o voto do Ministro Dias Toffoli e
dissemos que, como esta era mais abrangente, e, na pauta, estavam todas,
não apenas a de Vossa Excelência...
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não sei se é mais
abrangente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Bom, isso foi o que ficou acertado naquela ocasião.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não sei se pela
extensão do voto que será proferido pela ministra Rosa Weber...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Não, não...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Muito embora, no
caso a que me referi, tenha trazido voto que imaginei fundamentado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
lá era a lei estadual. Então, nós suspendemos para que se julgasse esta,
que tinha a lei nacional e, na sequência, chamaríamos, de novo, a de
Vossa Excelência e as dos demais Ministros - eram quatro ações.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Reconheço que a ação
sob a minha relatoria, então, ficaria a reboque da deliberação do
Colegiado no processo da relatoria da ministra Rosa Weber.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Não, é que a dela trata da Lei federal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A que está sob a
minha relatoria também envolve Lei federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É
porque, então, Ministro, tinha compreendido que era de uma lei estadual.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tanto versa que o
ministro
Dias
Toffoli
pronunciou-se
pela
declaração
de
inconstitucionalidade. Vou repetir – e não estou aqui adivinhando ou
relembrando o voto de Sua Excelência de memória, vou repetir o que está
na papeleta da Secretaria –, ele concluiu declarando incidentalmente o
conflito – o que não fiz, já que assentei a constitucionalidade, no voto a
que me referi – do artigo 2º, não da Lei de São Paulo atacada na ação
direta de inconstitucionalidade, mas da Lei federal nº 9.055/1995 com a
Constituição Federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -
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Sim, o que nós assentamos, naquela Sessão de quinta-feira passada, é que
havia quatro ações diretas.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não sei. Consta de
alguma certidão?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
naquela ocasião nós discutimos isto, Ministro: chamaríamos o voto do
Ministro Dias Toffoli, suspenderíamos, para que chamássemos esta ação
direta da relatoria da Ministra Rosa, que poderia prejudicar as outras.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É que não me lembro
de Vossa Excelência, nesta assentada, ter feito também o pregão da ação
que está sob a minha relatoria.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -Sim,
o Ministro Dias Toffoli votou naquela ocasião.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nesta assentada.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - A
de hoje?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos julgando
apenas a ação direta de inconstitucionalidade sob a relatoria da ministra
Rosa Weber.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A meu ver,
atropelando julgamento já iniciado e que, pelo Regimento Interno, tem
preferência o processo quanto à continuidade.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Sim, Ministro, mas isso aconteceu na Sessão de quinta-feira.
Suspendemos e demos início ao julgamento desta para chamarmos todas
as de leis estaduais. Se os Ministros entenderem que houve um equívoco
da Presidência, ponho a julgamento para suspenderem esta e chamamos
a de Vossa Excelência, uma vez que pode ser dada continuidade. Agora,
isso foi decidido aqui, na quinta-feira, nestas condições: chamaríamos
todas as de leis estaduais após o julgamento desta. Não sei se alguém se
recorda, ou se houve um equívoco da minha parte.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, só para

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13703224.

Supremo Tribunal Federal
Voto s/ Preliminar

Inteiro Teor do Acórdão - Página 85 de 302

ADI 4066 / DF
esclarecer o ponto, nem é para interferir no modo como se vai decidir
uma ação antes da outra. É que o Ministro Toffoli estava julgando a...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE)
-Tinha voto-vista na ação de que é Relator o Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sua Excelência chegou
a proferir voto.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E vou estampar mais
uma vez, ao contrário da óptica da Relatora, a harmonia da Lei federal
com a Constituição. Sua Excelência concluiu pela inconstitucionalidade.
Então, a matéria versada nesta ação direta de inconstitucionalidade
teve o exame iniciado, com suspensão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -Foi a
indicação, exatamente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - O Ministro Marco Aurélio tem
razão. O que houve, na verdade, foi que o Ministro Toffoli avançou e
assentou que havia uma relação de prejudicialidade na solução da
questão, em relação à Lei federal. Então, ele pedia vênia para prosseguir.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, volto à
organicidade e creio que não estou falando às paredes. Não há
prejudicialidade, porque na ação direta de inconstitucionalidade que
relato, a de nº 3.937, tem-se o tema abordado, já com início de votação,
com meu voto em certo sentido e o do ministro Dias Toffoli em sentido
diverso, fulminando a Lei federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE)
-Exatamente por isso, Ministro, é que tinham sido pautadas, naquele dia,
esta ação direta, que nós dissemos que chamaríamos, e as ADPFs.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Pronto a votar em
qualquer ação, desde que a sequência seja essa, e sempre aprendendo ou
desaprendendo, tendo presente a organicidade do Tribunal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE)
Apenas queria colocar para Vossa Excelência que havia, naquela ocasião,
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quatro ações tratando de leis estaduais: ADPF nº 109, relatada pelo
Ministro Fachin; a Ação Direta nº 3.356, que era do Ministro Eros Grau,
na qual só tinham votado o Ministro Eros Grau e o Ministro Fachin; a
Ação Direta nº 3.357, relatada pelo Ministro Ayres Britto; e a Ação Direta
nº 3.937, relatada por vossa Excelência.
O Ministro Dias Toffoli proferiu voto, até porque estaria impedido
nesta outra, ao invés de chamar, em primeiro lugar, a ação direta relatada
pela Ministra Rosa Weber.
E, por essa razão, após o voto do Ministro Dias Toffoli, assentou-se foi o que compreendi - que julgaríamos a ação direta, porque algumas
dessas outras quatro que tratam de leis estaduais poderiam, de alguma
forma, ter alguma inflexão relativamente a esta matéria. E por isso é que o
Ministro Dias Toffoli, impedido nesta, pediu para proferir o voto e adiar
na sequência. Foi esta razão.
Por isso é que hoje foi chamada esta, e as outras quatro, então, serão
chamadas na sequência. Todas com votos dados. Todas sobre a matéria
da questão do amianto e todas tratando de Leis estaduais: de São Paulo,
do Município de São Paulo, do estado de São Paulo; do Rio Grande do
Sul e de Pernambuco. Foi essa razão, Ministro.
Nenhum tipo de desvalor, muito ao contrário. Propus isso e os
Ministros me pareceram de acordo. Por isso é que, ao final, tendo havido
apenas o relatório e a sustentação oral, marcarmos para hoje a
continuidade desta ação direta.
Então, neste caso, estou colhendo os votos sobre a legitimidade,
porque, como disse a Ministra Rosa, se fosse ilegítima a parte, acabaria
aqui, e cada uma das outras estaduais não teriam que se preocupar com a
Lei Federal. Foi exatamente isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Confesso, Presidente,
que há diferença substancial entre a ação sob a minha relatoria e aquela
sob a relatoria da ministra Rosa Weber. E que essa diferença substancial
talvez tenha ditado dar-se prevalência, no julgamento, à ação sob a
relatoria da ministra Rosa Weber.
É que, na ação que está sob a minha relatoria, tem-se como
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requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores – não é
confederação de segmento econômico, mas sim de profissional –, ao
passo que, pelo cabeçalho da ação direta de inconstitucionalidade sob a
relatoria da ministra Rosa Weber, são requerentes – e devem ter prestígio
maior – a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e a
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho –
ANAMATRA. É a única diferença que vejo. Está nos cabeçalhos dos
processos.
Presidente, tínhamos jurisprudência – mas observo, pelos votos até
aqui colhidos, que esta já não procede – reconhecendo a legitimidade
universal quanto ao Presidente da República, aos partidos políticos e ao
Procurador-Geral. E avançamos – porque antes não tínhamos
reconhecido – para fazê-lo também relativamente ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em conta o histórico de trabalho
em prol da sociedade, não apenas em benefício dos senhores advogados.
E muito me honra ter preenchido a primeira cadeira na magistratura,
reservada aos senhores advogados, muito embora dissessem, à época, que
integrava o Ministério Público do Trabalho e, por isso, não poderia,
embora profissional no Cível, na área criminal, concorrer àquela cadeira.
No tocante aos governadores, às confederações, e às associações, o
Supremo sempre assentou a necessidade de ser atendida a pertinência
temática.
Não me consta, Senhora Presidente, que procuradores e magistrados
do Trabalho tenham interesse em impugnar lei federal a versar disciplina
sobre a produção e comercialização de certo produto. Não me consta que
procuradores do Trabalho e magistrados do Trabalho desenvolvam
atividade manuseando amianto, como foi dito da tribuna pelo Dr.
Marcelo Ribeiro. Daí ter cogitado de prestígio maior dessas Associações.
Agora, a partir do momento em que é assentada a legitimidade
dessas Associações, tem-se de estender esse entendimento às demais
associações e aos demais legitimados referidos no artigo 103 da
Constituição Federal, que, até aqui, não foram tidos como legitimados
universais. Diz-se que o artigo 103 não contém qualquer vedação. Diz-se
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que versa a legitimidade universal, não só quanto ao Presidente da
República, não só quanto à Mesa do Senado Federal, não só quanto à
Mesa da Câmara dos Deputados, não só quanto a Partidos Políticos, não
só quanto ao Procurador-Geral da República, não só quanto ao Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também quanto à Mesa
de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
associações e confederações.
Talvez, Presidente, deva-se abrir o protocolo ao ajuizamento
indeterminado de ações diretas de inconstitucionalidade, sem perquirir a
legitimação do requerente, sem perquirir a existência de pertinência
temática, porque, talvez, quem sabe, não se tenha processos suficientes a
julgar no Supremo, não haja a sobrecarga que se diz suportada pelos
integrantes do Supremo.
Para mim, dizer que o artigo 103 da Constituição Federal não
restringe é emprestar ao preceito interpretação que seduz, que revela,
numa primeira visão, o sentido da norma, a verbal e gramatical, e não a
teleológica, não a integrativa, requeridas quando se manuseia e se
trabalha com qualquer diploma legal. O que se dirá no tocante à
Constituição Federal.
Repito: se assentada, nesta Sessão, neste processo, a legitimação da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT e da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ter-se-á que
fazê-lo quanto a todos os demais legitimados previstos no artigo 103 da
Constituição Federal, que, até aqui, conforme proclamado pelo Supremo,
não contaram com a legitimação universal.
Presidente, preocupa-me também – e já foi versado no Plenário, sem
crítica alguma – que se chegue a esse ativismo de segmento da
Administração Pública, de servidores – gênero – associados a certa
entidade poderem vir ao Supremo impugnar lei que nada tem a ver com
os interesses, propriamente ditos, dos associados. Onde o interesse da
Associação, como associação representativa da categoria profissional, de
vir impugnar lei federal que goza, inclusive, principalmente em relação a
eles, que não são leigos, da presunção de validade, da presunção de ser
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harmônica com a Constituição Federal?
Não posso, Presidente, por maior simpatia que tenha pelos meus excolegas de Ministério Público do Trabalho, por maior simpatia que tenha,
considerados os meus coleguinhas de sacerdócio, do ofício judicante,
entender que as Associações respectivas têm legitimidade universal e
podem impugnar qualquer lei que componha o arcabouço normativo
nacional. Terei de fazê-lo, vou repetir, no tocante às Mesas das
Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, aos
Governadores de Estado e do Distrito Federal e também a um número
ilimitado de associações, desde que se digam de âmbito nacional, e às
entidades que estão no ápice da pirâmide sindical, as confederações.
Entendo que as duas Associações não têm, a mais não poder –
porque não há interesse dos representados em jogo nessa Lei impugnada
–, legitimidade para o ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade.
Acompanho, mantendo – e depois dizem que sou rebelde à
jurisprudência do Tribunal; defendo-a, desde que se coadune com o meu
convencimento sobre a matéria. Defendo, Presidente, até sob o ângulo da
organicidade dos trabalhos do Tribunal; há de manter-se a jurisprudência,
que, até aqui, mostrava-se pacífica.
É como voto, acompanhando, portanto, a divergência externada pelo
ministro Alexandre de Moraes.
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O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço licença,
Senhora Presidente, para acompanhar a eminente Ministra ROSA
WEBER, por entender configurada, no caso, a existência do requisito
qualificador da pertinência temática, o que permite reconhecer a plena
legitimidade ativa “ad causam” das litisconsortes ativas, que são entidades
de classe de âmbito nacional.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Também peço vênia aos Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio,
que divergiram para assentar a ilegitimidade ativa ad causam, apenas
fazendo breves observações no sentido de que, algumas vezes inicialmente, quando aqui cheguei -, votei no sentido lembrado pelo
Ministro Lewandowski, de que essas entidades, especialmente a
ANAMATRA, chegaram a entrar com algumas ações, a respeito das quais
havia entendimento muito mais restritivo, e que foi superado.
No caso específico, naquela ocasião acompanhei, acentuando,
quando houve a alteração, que estávamos aceitando essas entidades como
representações, vendo pelo lado subjetivo, dos sujeitos que compunham
essas entidades.
Neste caso específico, a Ministra Rosa Weber, como aqui já não
apenas enunciou no voto, mas também voltou a chamar atenção, não está
a afirmar a ausência de pertinência, mas a afirmar que há pertinência agora também lembrada pelo Ministro Celso de Mello - no enfoque
específico, o qual respeita às funções exercidas por aqueles que são os
associados, com o que se contém até mesmo nos estatutos dessas
entidades, que fazem prever o seu interesse legítimo. Há, portanto, não
apenas de se afastar a ideia de que seriam habilitados para toda e
qualquer ação - continuamos a manter essa jurisprudência -, mas a
marcar um encontro, talvez, com os dados objetivos de cada caso, ou para
todos os casos, mas que, neste, mostram-se presentes, como foi
demonstrado, a meu ver, e com a devida vênia da divergência, de forma
extremamente clara pela Ministra Rosa Weber, Relatora, razão pela qual
estou a acompanhá-la no se refere à legitimidade ativa ad causam.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Pois não.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ainda bem que o
trabalho não foi inútil.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Foi
belíssimo o trabalho de Vossa Excelência! Eu o aplaudo e aplaudirei
sempre, porque permitiu o debate franco, aberto e a exposição de
diferentes posições a respeito do tema. Fundamental, como sempre,
Ministro Marco Aurélio.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Fico confortado.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) Representando o Ministério da Saúde...
Ministro Marco Aurélio, pelo que eu me lembro do voto de Vossa
Excelência, essa ADI de Vossa Excelência diz respeito a uma lei estadual,
assim como uma ADI que havia sido distribuída para o Ministro Ayres
Britto. E esta ADI que hoje eu relato, em substituição de relatoria, também
era da relatoria do Ministro Ayres Britto. As três ADIs entraram na
mesma data, eu já estava aqui no Supremo, isso foi em 2012. E foram
chamadas apenas as duas ADIs estaduais, porque, na federal, estava
impedido o Ministro Dias Toffoli.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – É algo para pensar-se
em termos de racionalização: a concentração.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Isso.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não exigindo que
vários Ministros se debrucem sobre a mesma matéria, de repercussão
maior, isso na qualidade de relatores.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Sem
dúvida.
E, naquela oportunidade, não entrou em julgamento esta ADI sobre
a lei federal, porque, como o Ministro Dias Toffoli estava impedido, não
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havia quórum. Mas chamadas para julgamento tanto a ADI relatada pelo
Ministro Marco Aurélio quanto a ADI do Ministro...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Agora, evidentemente,
pela numeração – embora não seja chegado a números –, a ação direta de
inconstitucionalidade sob a minha relatoria precede as demais.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (RELATORA) - Sim, o
Ministro Ayres Britto tinha voto nesta ADI que hoje eu relato, e este
processo foi redistribuído para o Ministro Luís Roberto quando o
Ministro Luís Roberto chegou. Mas Sua Excelência depois verificou seu
impedimento, e, por isso, só por isso, o feito veio redistribuído a mim
algum tempo depois.
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PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANAMATRA
ADV.(A/S) : ANA FRAZÃO (12847/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORES DE
PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO (44856/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S) : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (22838/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO E
DERIVADOS - ABICLOR
ADV.(A/S) : TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (0016854/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO - ABREA
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474A/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA - CNTI
ADV.(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA (000407/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS,
PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE - SINDIPETRO
AL/SE
ADV.(A/S) : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA (24567/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE
MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS (DF001663/) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR (119231/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
ADV.(A/S) : SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA (11665/BA) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ADV.(A/S) : OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR (16275/DF) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI002525/)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
ADV.(A/S) : LUIZ RODRIGUES WAMBIER (7295/PR) E OUTRO(A/S)
Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do Relator.
Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 26.11.2012.
Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi
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suspenso. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Falaram: pela requerente
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, o
Dr. Alberto Pavie Ribeiro; pela requerente Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho – ANPT, o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas; pelo
amicus curiae Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, o
Dr. Mauro de Azevedo Menezes; pelo amicus curiae Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria – CNTI, o Dr. Marcelo Henriques Ribeiro de
Oliveira; pelo amicus curiae Instituto Brasileiro do Crisotila – IBC, o
Dr. Carlos Mário da Silva Velloso Filho; pelo amicus curiae Federação das
Indústrias do Estado da Bahia – FIEB, o Dr. Rodrigo Alberto Correia da
Silva; pelo amicus curiae Associação Brasileira da Indústria de Álcalis
Cloro e Derivados – ABICLOR, o Dr. Tercio Sampaio Ferraz Junior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.8.2017.
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação
direita, reconhecendo a legitimidade ativa das autoras, vencidos os
Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. No mérito, após o voto da
Ministra Rosa Weber (Relatora), julgando procedente a ação, para declarar
a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, e fixando a
seguinte tese: “A tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como
encartada no art. 2º da Lei 9.055/1995, é incompatível com os artigos 7º,
inciso XXII, 196 e 225 da Constituição Federal”, o julgamento foi
suspenso. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.8.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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23/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Trata-se de
ação direta proposta pela Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, ANPT, e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho, ANAMATRA, em que questionam a constitucionalidade do
art. 2º da Lei federal 9.055/1995, dispositivo este que, inserto em diploma
que tratou da ampla proibição da produção, comércio e uso da substância
amianto, excetuou a espécie crisotila dessa proibição. As associações
requerentes alegam violação aos seguintes dispositivos constitucionais:
art. 1º, III e IV (dignidade humana e valor social do trabalho), art. 170,
caput e VI (ordem econômica e defesa do meio ambiente), art. 196 (direito
à saúde) e art. 225 (direito ao meio ambiente equilibrado), todos da
Constituição Federal.
A diretriz normativa sobre esse tema decorre de compromisso
assumido pelo Brasil por meio da adesão à Convenção 162 da OIT
(aprovada pelo Decreto Legislativo 51/1989 e promulgada pelo Decreto
presidencial 126/1991), ato internacional que estabeleceu a diretriz de
progressiva proibição do uso do amianto mediante a sua substituição por
materiais com viabilidade tecnológica e econômica. Nesse sentido:
ARTIGO 10
Quando necessárias para proteger a saúde dos
trabalhadores, e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes
medidas deverão ser previstas pela legislação nacional:
a) sempre que possível, a substituição do amianto ou de
certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham
amianto por outros materiais ou produtos, ou, então, o uso de
tecnologias alternativas desde que submetidas à avaliação
científica pela autoridade competente e definidas como
inofensivas ou menos perigosas.
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b) a proibição total ou parcial do uso do amianto ou de
certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham
amianto para certos tipos de trabalho.

A Lei 9.055/1995 proibiu a produção e circulação do amianto/asbesto,
especialmente do tipo anfibólios (amianto marrom), mas excepcionou o
amianto crisotila, dispondo em seus arts. 1º e 2º:
Art. 1º É vedada em todo o território nacional:
I - a extração, produção, industrialização, utilização e
comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom),
antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades
minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos
produtos que contenham estas substâncias minerais;
II - a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto
de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas
naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei;
III - a venda a granel de fibras em pó, tanto de
asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais
e artificiais referidas no art. 2º desta Lei.
Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais
fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para
o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e
comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à
saúde humana.

Com o fito de regulamentar o conteúdo permissivo do art. 2º, o
restante da Lei 9.055/1995 traz pormenorizadas determinações quanto às
condições de produção e uso dessa substância, indo além, portanto, da
mera delimitação de normas gerais sobre o assunto.
Ou seja, a título de regulamentar um compromisso de direito
internacional cuja diretriz é o abandono do uso do amianto, o legislador
2
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federal admitiu a utilização de certa modalidade dessa fibra, sob
condições que especificou (grau de exposição, procedimentos de controle
e fiscalização, sanções etc.).
Não há dúvida científica, nem no Brasil nem internacionalmente,
sobre os perigos da utilização do amianto. Naturalmente, houve uma
evolução científica nessas duas décadas, pela que hoje existe um maior
volume de estudos nesse sentido. Mas também não havia dúvidas sobre
os perigos causados pelo amianto já no momento da edição da lei. À
época em que editada, junho de 1995, a Lei 9.055 foi a primeira lei que
regulamentou essa questão com um olhar protetivo. Antes, a matéria era
regida apenas por normatizações esparsas sobre direito minerário, regras
de segurança e medicina do trabalho e normas previdenciárias.
O Congresso Nacional, no exercício da sua função legiferante (art.
22, XII, da Constituição), teria várias opções de regulamentação já
naquele momento (junho de 1995). O legislador poderia ter proibido de
forma absoluta ou restringido todas as formas de amianto. Ou optado,
como o fez, em autorizar somente uma das formas, o asbesto/amianto na
variedade crisotila (art. 2º). E o fez, a meu ver, dentro dessa ótica de
proteção à saúde, proteção ao meio ambiente equilibrado, dentro de uma
opção, entre várias opções que o legislador poderia ter tomado. Esse
caráter protetivo fica demonstrado quando, em um primeiro momento, a
lei veda expressamente (art. 1º) a extração, industrialização, utilização,
comercialização, transporte de asbesto/amianto no território nacional, que
é a regra geral (vedação), fundada, obviamente, no conhecimento técnicocientífico acumulado sobre o assunto.
Em um segundo momento, também com sentido protetivo, o art. 2º,
mesmo autorizando o asbesto/amianto crisotila, o faz com inúmeras
restrições. Não houve aqui, a edição de uma norma ignorando os estudos
técnico-científicos que informam a necessidade de proteção à saúde e ao
meio ambiente equilibrado. O que me parece ter ocorrido foi uma
ponderação do legislador, avaliando todas as questões que o legislador
deve avaliar, mas voltado, sempre, à ideia protetiva. Tanto que, mesmo a
excepcionalidade, que é a crisotila, é acompanhada de uma série de
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restrições.
Esses critérios, que entendo razoáveis, revelam que o legislador
reconheceu implicitamente que o amianto é nocivo à saúde humana, pois,
caso contrário, não teria estipulado essa série de restrições, tampouco
editado uma norma para regulamentar essa utilização excepcional e
restrita da crisotila. E o artigo 2º, a meu ver, não pode ser interpretado
isoladamente do restante da lei, que busca justamente restringir o uso do
amianto crisotila. Se a intenção fosse proibir peremptoriamente, bastaria o
artigo 1º sem a exceção.
A partir disso, o legislador, além de, no parágrafo único do art. 2º,
reconhecer expressamente que se consideram fibras naturais e artificiais as
comprovadamente nocivas à saúde humana, refere-se expressamente à
necessidade de a lei, que excepcionalmente autorizou essa utilização,
respeitar a legislação de segurança (arts. 3º e 7º). Como diz o artigo 3º:
Art. 3º (...) legislação de segurança, higiene e medicina do
trabalho, nos acordos internacionais ratificados pela República
Federativa do Brasil e nos acordos assinados entre os sindicatos
de trabalhadores e os seus empregadores, atualizadas - todas
essas hipóteses - sempre que necessário.

A preocupação do legislador ao autorizar excepcionalmente essa
única hipótese foi adequar a sua utilização a todas as normas internas de
segurança e higiene, bem como a todas as normas internacionais porque
se refere às convenções ratificadas e atualizadas sempre que necessário.
Mas se preocupou, igualmente, em atender a um balanceamento entre
empregador e empregado, exigindo o respeito, no tocante à utilização
excepcional do amianto, dos acordos assinados entre os sindicatos de
trabalhadores e seus empregadores. Ou seja, houve um balanceamento da
necessidade e da vontade dos trabalhadores, e não se diga que isso não
foi complementado, porque o Decreto 2.350, de 15 de outubro de 1997,
que regulamenta a Lei 9.055, prevê, primeiro, no artigo 7º, a
obrigatoriedade - aqui não é uma mera autorização, voluntariedade - de
empresas de extração e industrialização de asbesto/amianto de realizarem
4
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e firmarem acordos entre empregados e empregadores. E diz:
"(...) nos quais deverão constar cláusulas referentes a
segurança e saúde no trabalho."

E, no artigo 9º, prevê que:
Art. 9º As empresas que não assinarem e depositarem o
acordo com os sindicatos de trabalhadores, nos prazos fixados
nos arts. 7º e 8º, terão o seu alvará de funcionamento
automaticamente cancelado.

Ou seja, a regulamentação reforçou a ideia protetiva. Não se quer
aqui dizer, obviamente, que não há nocividade à saúde, mas o legislador
partiu da ideia de nocividade para proibir a maioria das variedades de
amianto e, para a hipótese que admitiu, previu a necessidade de respeito
às regras de segurança, de higiene, de medicina, de saúde, às normas
internacionais e à vontade do sindicato e, também, dos empregados - sob
pena de, não cumprida a negociação, como diz o decreto, ser cassado o
alvará de funcionamento.
Entre as opções que o legislador, naquele momento, tinha – as
opções constitucionalmente possíveis –, parece-me que ele optou por uma
razoável. Poderia tanto ter vedado totalmente quanto adotado uma
disciplina mais elástica, mas optou por uma norma protetiva, que embora
não impeça determinada utilização, exige a necessária adequação, tanto
no cenário interno como no internacional, às normas de segurança mais
modernas.
O legislador teve o cuidado de não permitir que a lei envelhecesse,
tornando-se incompatível com o estágio atual do conhecimento científico,
pois, expressamente, coloca, em seu art. 3º, a possibilidade de atualização
constante das normas que regem a excepcional utilização do amianto
crisotila, referindo-se a convenções internacionais, a acordos entre
empregados e empregadores e a normas de medicina do trabalho.
Dessa forma, não me parece que tenha havido desrespeito ao art.
5
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225, § 1º, V, da Constituição, quando prevê a proteção ao meio ambiente,
à saúde, porque a Constituição diz e utiliza como elementar do artigo o
verbo "controlar". E a legislação em questão - ainda tratando da Lei
9.055/1995 - exerce efetivo controle sobre atividade potencialmente lesiva
a esses bens jurídicos. Nós podemos ser a favor da regulamentação ou
contra a regulamentação adotada pelo legislador, inclusive com
fundamento no conhecimento científico que pode apontar os malefícios
da exposição ao amianto e as medidas mitigadoras correlatas. Entretanto,
não se pode dizer que o legislador ignorou a ideia de proteção à saúde e
ao meio ambiente. Basta, aqui, a leitura de vários dispositivos da lei nesse
sentido, como, por exemplo, a questão de acompanhamento dos setores
de fricção e têxtil, que usam amianto/crisotila, a questão da fabricação, do
armazenamento, do transporte, ou seja, toda uma regulamentação para
tentar atenuar os efeitos nocivos. Como eu disse, nem a própria lei nega
que há efeitos nocivos. Agora, há efeitos nocivos em inúmeros materiais
utilizados.
O legislador optou, dentro dos preceitos constitucionais, por editar
uma norma com toda cautela. Parece-me, aqui, que houve cautela
necessária. Por isso que afasto, e também como afastou a ilustre MinistraRelatora, Ministra Rosa Weber, qualquer inconstitucionalidade por
omissão. Aqui foi uma opção! A opção dessa única hipótese: crisotila
poder ser utilizada com todo o regramento existente, que trouxe também
para o seu interior, para o interior da lei, com base no art. 3º, as
convenções: 139 da OIT; Convenção 162, porque o normativo manda
respeitar as convenções internacionais e as futuras convenções, como
disse, atualizadas sempre que necessário.
Nesse sentido, parece-me que a lei não envelheceu, porque esse
dispositivo permite à lei a sua adaptação. À medida que o Brasil for
signatário de novas convenções, à medida que o Brasil adotar novos
parâmetros, isso fica incorporado a essa legislação por expresso
dispositivo do art. 3º, obviamente, sem que se afaste a possibilidade de o
próprio legislador analisar e alterar a lei.
Então, não me parece existir nem inconstitucionalidade por omissão,
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nem eventual inconstitucionalidade por proteção insuficiente. Foi uma
opção! Obviamente, se entendermos que a proteção suficiente para
qualquer material nocivo à saúde seja a sua vedação total, então, nesse
caso, teremos que estender a inúmeros outros materiais; mas proteção
suficiente não é aniquilação absoluta de efeitos nocivos. Aqui, na
legislação, seja na lei, seja no decreto que a regulamenta, todas as
medidas necessárias para uma proteção suficiente foram previstas. Então,
também, não me parece haver a inconstitucionalidade nesse aspecto.
Nós poderíamos nos indagar: não teria sido melhor proibir de forma
absoluta? Mas aí me parece que estaríamos – e esse ponto acho
importantíssimo – substituindo uma legítima opção do legislador,
porque, com base no artigo 22, o Congresso Nacional editou a norma,
excepcionou uma única possibilidade e protegeu de forma suficiente,
trazendo, inclusive, as convenções internacionais. Há quem entenda - seja
na comunidade jurídica, seja na científica - que o ideal seria a proibição
absoluta, mas me parece que aí há um juízo subjetivo.
Nós não estaríamos, enquanto Poder Judiciário, enquanto
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, colmatando uma omissão total ou
parcial. Não estaríamos colmatando uma lacuna do legislador que, por
sua omissão, por sua inércia, estaria impedindo o exercício ou o gozo de
um direito fundamental. Obviamente, aqui, no caso, parece-me que, ao
substituir a vontade do legislador, que tomou como parâmetros a
proteção à saúde, a proteção ao trabalho e as convenções internacionais,
nós estaríamos, de forma subjetiva, substituindo uma legítima opção do
legislador, ao editar a lei.
Nós estaríamos substituindo uma opção validamente adotada pelo
legislador, a qual entendo constitucionalmente razoável, por um
problema ainda maior: a invalidação da regulamentação contida na Lei
9.055/1999 não teria o condão de produzir providências normativas mais
eficazes para a tutela da saúde humana e do equilíbrio do meio ambiente.
Repise-se que a referida norma constituiu um marco no controle e na
fiscalização do uso industrial do amianto, com disposições detalhadas
sobre procedimentos e observância de níveis aceitáveis de exposição.
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Afastar essa normatização do mundo jurídico seria um retrocesso ao
quadro normativo anterior à sua edição, no qual a proteção a esse
interesse social era precariamente instrumentalizado por normas esparsas
de segurança e medicina do trabalho, como a Portaria 1 DSSST/MTPS, de
28/5/1991, que listou o amianto ao anexo 12 da NR 15 da Portaria
3214/1978 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego), e estabelece limites de tolerância para a exposição, dentre
outras cominações. E a Resolução CONAMA 7/1987, que obrigou a
colocação de avisos em produtos com amianto a respeito dos riscos da
inalação da poeira do amianto.
Trata-se, como se vê, de normatividade tímida e pouco abrangente,
se comparada com o teor da Lei 9.055/1999, especialmente seus arts. 4º, 5º
e 7º, que dispõem sobre sistemática de fiscalização, monitoramento e
controle da exposição ao amianto.
Assim, a título de prestigiar os comandos constitucionais de
proteção do meio ambiente e da saúde humana, a invalidação de normas
que, queiramos ou não, representaram um avanço no controle e
progressiva substituição do amianto teria o efeito contrário: resgataria a
eficácia de quadro normativo ainda mais deficiente em termos de
proteção a esses bens jurídicos.
Por esses motivos, entendo que há lei válida e eficaz, no âmbito
legiferante da União, que regula a fabricação, comercialização e uso do
amianto crisotila de forma compatível com a Constituição.
Em virtude dessas considerações, pedindo novamente vênia à
Ministra Rosa Weber, eu julgo improcedente a presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade do art. 2º da Lei,
exatamente nos termos que o próprio texto da Lei impõe - e acho
importante salientar isso - com observância contínua e permanente da
evolução da legislação sobre segurança, higiene, medicina do trabalho,
acordos e convenções internacionais e dos acordos entre sindicatos de
empregados e empregadores.
É como voto, Presidente.
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O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Ministro Gilmar, se Vossa
Excelência me permite, eu acho que aqui realmente entra em cena essa
questão do limite da jurisdição constitucional e confronto com a
denominada capacidade institucional. O voto da Ministra Rosa,
brilhantíssimo voto, denso, profundo, demonstrou os malefícios, mas a
verdade é que, a partir do momento em que há um conflito de conclusões
da própria comunidade científica, a melhor opção, à luz da doutrina da
Separação de Poderes, é uma deferência ao legislador, porque, no caso,
houve audiência pública não só aqui no Supremo, mas, mais importante,
houve audiências públicas no Congresso, e foi a partir das conclusões das
audiências públicas do Congresso que eles resolveram estabelecer essa
excepcionalidade do uso da crisotila. Nem se discute o problema de
quanto isso vai influir no PIB, quantas empresas vão quebrar, porque a
vida humana está acima disso tudo, mas a realidade é que poderíamos
até começar este julgamento perguntando: Quem somos nós? O que
Vossa Excelência entende de amianto? O que eu entendo de amianto
senão o que se colheu da audiência pública? E o que se colheu da
audiência pública do Supremo? Que as próprias autoridades científicas
não chegaram à conclusão, de sorte que, neste momento, uma deferência
ao Legislativo, como Vossa Excelência agora preconiza, parece-me mais
coerente com a questão da capacidade institucional em relação à nossa
necessidade.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Concordo com Vossa
Excelência, inclusive porque a própria lei deixou abertura para que o
Poder Executivo, tendo em vista os estudos que se realizam – e há um
modelo inclusive de pesquisa que se recomenda –, faça os ajustes. Pareceme que essa questão é realmente extremamente delicada e, como disse
agora o Ministro Fux, traz para o debate a questão do limite do nosso
próprio poder, a questão delicada da divisão dos Poderes. Sei e me
encanto, todos sabem, com o tema do processo de inconstitucionalização,
inclusive com sua consolidação, que foi belissimamente tratado no voto
da Ministra Rosa Weber. Acho que o tema realmente tem toda
pertinência, mudança no âmbito normativo que pode afetar o programa
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normativo, diriam a Ministra Cármen e seu caro amigo Friedrich Müller.
Então, isso pode ocorrer e temos constatado, mas veja que essa é uma
questão delicada tanto sob a análise de consequência como também sob a
análise da verificação. Em que momento isso se dá? Quais são os
remédios para evitar que isso se dê? Gostaria de deixar essas observações
que me parecem importantes, Ministro, e agradeço o aparte.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu agradeço
as observações do Ministro Gilmar e do Ministro Fux, porque exatamente
essa linha de raciocínio é que me faz concluir, como colocaram os
Ministros Gilmar e Fux: no momento da edição da norma, naquela
ponderação possível do legislador, ele levou em consideração a questão
econômica, a questão de emprego, a questão de extração, a questão de
concorrência entre o que vai ou não substituir o amianto. Ou seja, o
legislador ordinário buscou a proteção, buscou a excepcionalidade na
utilização, buscou - e não é comum em normas como essa - uma norma
de atualização permanente. O art. 3º evoca as normas infraordinárias,
infralegislativas de saúde, de Medicina do Trabalho, as normas
convencionais e internacionais. Buscou também - aqui é importante que
se diga, porque deve ser verificado, agora, como foi pelo legislador - o
interesse dos empregados, dos trabalhadores, colocando que
obrigatoriamente deve haver um acordo entre empregador e empregado,
sob pena - e eu citei aqui o art. 9º do Decreto 2.350/97 - de se cassar ou
cancelar o alvará.
Não houve, portanto, e concluo nesse sentido, nem a
inconstitucionalidade
por
omissão,
porque,
das
hipóteses
constitucionalmente possíveis, não se ignorou o art. 7º, não se ignorou a
dignidade da pessoa humana, não se ignorou o art. 225, nem a
inconstitucionalidade por ausência de uma proteção, da proteção
suficiente, salvo se entendermos que, para qualquer material nocivo à
saúde, a vedação é a única proteção suficiente, e, aí, não haveria uma
ponderação.

10
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14447443.

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 106 de 302

23/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente,
eminentes Pares, permito-me inicialmente subscrever os elogios que já
foram manifestados ao voto da eminente Relatora, a Ministra Rosa Weber,
que trouxe a este Colegiado um pronunciamento de extraordinário valor,
como sói acontecer, quer do ponto de vista técnico, quer jurídico, quer da
perspectiva da hermenêutica constitucional, que me parece a mais
adequada para o caso concreto.
Cumprimento também o Ministro Alexandre de Moraes, que
inaugurou a divergência.
Vou juntar declaração de voto, Senhora Presidente. Como já estamos
na terceira sessão sobre o tema, vou me permitir juntar a declaração de
voto escrito e sumariar essa posição, a respeito da qual já abro a
declaração no sentido de que estou acompanhando a eminente Relatora,
principiando por quiçá relembrar, embora desnecessário fosse, que o voto
de Sua Excelência assentou que a tolerância ao uso do amianto/crisotila,
tal como positivada no art. 2º da Lei impugnada, não oferece proteção
suficiente aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente,
tampouco se alinha aos compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil, especialmente a Convenção 162 da OIT e a Convenção de Basiléia.
Portanto, verificada, inclusive, a conclusão, percebe-se claramente
que o que está sendo declarado inconstitucional é uma omissão no que
diz respeito ao índice ou aos parâmetros que estão situados na tolerância
ao uso do amianto/crisotila.
Ora, a questão que se coloca é de uma falsa contradição que haveria,
aqui, entre tutela ambiental e a tutela de um conjunto de outros valores
tão relevantes quanto, como a iniciativa privada, o trabalho, e, bem assim,
o direito à saúde.
O tema central está em saber se, 22 anos depois da legislação federal
e da opção que se fez legislativamente, as premissas técnicas que foram
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adotadas se mantém, e se cabe a este Tribunal este controle para
arrematar-se se se trata de chancelar uma dimensão normativa de uma
política pública de uso controlado ou uma dimensão normativa da
proibição do uso do amianto/crisotila.
A questão está em saber se, 22 anos depois, temos uma omissão que
se eleva ao status de uma omissão constitucional suscetível de controle
pelo Supremo Tribunal Federal.
Para que alcance esse status, como está no voto da Ministra Rosa
Weber e também estou assentando na minha declaração de voto - e aqui
cito algumas lições no magistério de vários constitucionalistas, dentre eles
o nosso ilustre Colega, Ministro Gilmar Ferreira Mendes -, a omissão em
relação ao regulamento que diz respeito ao uso e a tolerância pode
configurar-se como suscetível de controle pelo exame de índole
constitucional.
Nós não estamos aqui a fazer um juízo técnico; não se trata aqui de
um Colegiado que delibera tecnicamente. Aliás, a Ministra Ellen Gracie,
neste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.396, disse
expressamente que não cabe a essa Corte dar a última palavra a respeito
de propriedades técnico-científicas. Aliás, eu já me encontrava, aqui, para
minha honra, neste Tribunal, quando o Colegiado majoritariamente
obstou a autorização de determinado medicamento, porque o estado
regulamentador, ou seja, a agência, na seara regulamentatória, não havia
ainda emitido o sinal verde do ponto de vista do exame técnico-científico
para a utilização daquele medicamento.
Ora, isso significa, portanto, que o estado regulamentador, naquilo
que a Constituição lhe permite regulamentar, sem uma intromissão
indevida na seara, obviamente, da livre iniciativa tutelada na ordem
econômica no art. 170, ao lado de outros princípios também
fundamentais.
Aquilo que cabe ao Estado regulamentar, o Estado deve fazê-lo. E se
não o fizer? Há uma omissão constitucionalmente controlável. E é, com
todas as vênias à divergência, disso que se trata: há, em meu modo de ver,
uma omissão caracterizada por uma proteção insuficiente à saúde e ao
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meio ambiente, precisamente, porque, 22 anos depois, o conjunto das
circunstâncias técnico-científicas precisam ser revisitadas, como aliás, a
Lei de 1995, e, algumas normas regulamentares, depois, inclusive do
CONAMA, do Ministério do Trabalho, do
Ministério da Saúde
anunciaram e não foram feitas, não foram levadas a cabo.
Por essas razões, Senhora Presidente, e por outras que estou
assentando na declaração de voto que trago à colação e juntarei aos autos,
compreendo os argumentos da divergência, mas, com todo o respeito,
acompanho integralmente a declaração de inconstitucionalidade por
omissão nos precisos termos do voto da eminente Relatora.
É
como
voto.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho o bem lançado
relatório proferido pela e. Ministra Rosa Weber.
Assento, preliminarmente, a plena cognoscibilidade da presente
ação direta de inconstitucionalidade. No que tange à ausência de
procuração específica para a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, deve-se registrar que, no DOC 76, houve a juntada do referido
instrumento, a demonstrar a superação da ilegitimidade apontada.
Também não deve prosperar a alegação de que há ilegitimidade de
parte tendo em conta a ausência de pertinência temática. A legitimidade
para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade está prevista
no art. 103, IX, da CRFB:
“Art. 103. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade
e
a
ação
declaratória
de
constitucionalidade:
(…)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.”

A interpretação que esta Corte tem mais recentemente feito do
referido dispositivo é a de que “a democracia participativa delineada pela
Carta de 1988 se baseia na generalização e profusão das vias de
participação dos cidadãos nos provimentos estatais, por isso que é de se
conjurar uma exegese demasiadamente restritiva do conceito de ‘entidade
de classe de âmbito nacional’ previsto no art. 103, IX, da CRFB” (ADI
4.029, Rel. Ministro Luiz Fux, Pleno, DJ 27.06.2012).
A fim de qualificar o alcance da participação ampla nos debates
desta Corte, tem também o Supremo Tribunal Federal exigido que as
associações de classe comprovem a pertinência temática, considerado o
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respectivo estatuto e a norma que se pretenda fulminada (ADI 1.873, Rel.
Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJ 19.09.2003).
Em relação a ambos os requisitos, não há como negar que a presente
ação direta preenche os requisitos para ser conhecida. As entidades
proponentes congregam membros de categorias nacionais. No que tange
à pertinência, a ANPT tem por finalidade, entre outras, “colaborar com os
Poderes Públicos no desenvolvimento da justiça, na defesa dos interesses
sociais e no estudo e solução de problemas que se relacionem com o
Ministério Público e seus membros” e “desenvolver ações nas áreas
específicas das funções institucionais do Ministério Público” (art. 2º, VII e
VIII, de seu estatuto social). Já a ANAMATRA tem por objetivo “atuar na
defesa dos interesses da sociedade, em especial, pela valorização do
trabalho humano, pelo respeito à cidadania e pela implementação da
justiça social, e pela preservação da moralidade pública, da dignidade da
pessoas humana, da independência dos Poderes e dos princípios
democráticos” (art. 2º, § 3º, de seu estatuto).
A presente ação objetiva que o Supremo Tribunal Federal declare a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95 ante a possível ofensa ao
direito à saúde e ao meio ambiente, a demonstrar, portanto, que os
direitos invocados conformam-se à atuação institucional das entidades
requerentes.
Superadas as preliminares, tenho como procedente a presente ação
direta de inconstitucionalidade.
O dispositivo impugnado tem o seguinte teor:
“Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais
fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para
o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e
comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à
saúde humana.”
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A inicial alega que a exploração comercial e industrial do amianto
crisotila, cuja lesividade à saúde humana, mesmo em parâmetros
controlados, é notoriamente constatada por estudos científicos, viola o
direito à saúde e à proteção ao meio ambiente. Isso porque não haveria,
em seu entender, nível seguro de exposição ao amianto, assim como que
“todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja o seu tipo
ou origem geológica”. Os artigos tidos por violados são os seguintes:
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos:
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
(…)
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;
(…)
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
(…)
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
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para as presentes e futuras gerações.”

Quanto à violação do direito à saúde, cita que: (i) diversos países já
proibiram o uso do amianto; (ii) há produtos alternativos; (iii); estudo do
Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França – INSERM, que
assentou que todas as fibras de amianto são cancerígenas; (iv) as
conclusões do Programa Internacional sobre Segurança das Substâncias
Químicas da Organização Mundial da Saúde, segundo a qual não há
“limites permitidos de exposição para os riscos de carcinogênese”; (v)
normas brasileiras, como o Decreto 3.048/99 que reconhecem o amianto
como substância cancerígena; e (vi) a Convenção 162 da OIT, a qual
reconhece a lesividade do amianto.
No que tange à ofensa ao meio ambiente, faz referência a um laudo
técnico elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz, para afirmar que, em
virtude da total ausência de cuidados apropriados com os resíduos
proveniente da atividade mineradora, a exploração do amianto produz
danos irreparáveis ao meio ambiente. Alega que o Conselho Nacional do
Meio-Ambiente expediu resolução classificando os resíduos do amianto
como “perigosos” (Resolução n. 348, de 16 de agosto de 2004), razão pela,
havendo sucedâneo viável, não se justificaria a autorização para a
exploração do amianto. Invoca, ainda, o princípio da precaução, que
imporia ao Estado especial atenção e controle sobre substância cuja
lesividade não fosse plenamente conhecida, por isso, eventuais dúvidas a
respeito da matéria já seriam suficientes para limitar e até mesmo vedar a
exploração do minério.
Contrastando com os estudos apresentados pelas requerentes, o
Instituto Brasileiro do Crisotila, entidade admitida como amicus curiae,
trouxe estudos que comprovariam que o amianto é fibra natural,
portanto, todos estariam expostos, ainda que em baixas doses, ao mineral;
que a crisotila, como subespécie do mineral, tem reduzido potencial
patogênico; que a exposição a baixas doses não resulta em aumento
detectável dos riscos de doenças; que a presença de amianto no ar
decorrente da exploração do amianto é similar àquela decorrente de
afloramentos geológicos; e que as fibras substitutas não foram
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consideradas seguras pela Organização Mundial da Saúde, nem estariam
disponíveis no mercado brasileiro.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, também
admitida como amicus curiae, alegou, por sua vez, que as empresas
ligadas à exploração do amianto crisotila geram mais de 200 mil
empregos diretos e indiretos.
Como se observa da leitura do Texto Constitucional, é impossível,
por meio da interpretação literal, depreender o sentido que lhe atribui as
requerentes, a fim de subsumir a esses dispositivos o reconhecimento,
pelo Poder Judiciário, da proibição de determinada substância.
É certo, no entanto, que o conteúdo do direito à saúde extrapola os
limites de uma interpretação literal.
A partir do disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, é
possível afirmar que o conteúdo desse direito é também garantido, entre
outros, pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e pelo Protocolo de São Salvador. De acordo com tratado do
sistema universal de proteção dos direitos da pessoa humana, saúde
engloba os seguintes direitos:
ARTIGO 12
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível
possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto
deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse
direito incluirão as medidas que se façam necessárias para
assegurar:
a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade
infantil, bem como o desenvolvimento e das crianças;
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do
trabalho e do meio ambiente;
c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas,
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas
doenças;
d) A criação de condições que assegurem a todos
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assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.

Já o tratado que integra o sistema regional de proteção dispõe:
Artigo 10
Direito à saúde
1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o
gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social.
2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde. os Estados
Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como bem
público e. especialmente. a adotar as seguintes medidas para
garantir este direito:
a) Atendimento primário de saúde, entendendo-se como
tal a assistência médica essencial colocada ao alcance de todas
as pessoas e famílias da comunidade:
b) Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas
as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado;
c) Total imunização contra as principais doenças
infecciosas;
d) Prevenção e tratamento das doenças endêmicas,
profissionais e de outra natureza;
e) Educação da população sobre prevenção e tratamento
dos problemas da saúde; e
f) Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de
mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais
vulneráveis.

Sendo tratados internacionais, de acordo com o princípio da
interpretação evolutiva, constante do art. 31, § 3º, da Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados, esses diplomas internacionais têm suas
disposições complementadas pelas práticas das Organizações
Internacionais, assim como dos Tribunais de outros países que já se
manifestaram sobre o alcance do direito à saúde. Nesse sentido, o
Comentário Geral n. 14, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (E/C.12/200/4/2000) traz valiosa contribuição sobre os
6
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desdobramentos do direito garantido no art. 12 do Pacto:
“A higiene industrial refere-se à minimização, até onde for
razoavelmente possível, das causas que trazem risco à saúde no
ambiente de trabalho”.

Ainda de modo a densificar o comando constitucional, seria possível
citar as Convenções 155 e 162 da Organização Internacional do Trabalho,
promulgadas, respectivamente, pelo Decreto 1.254, de 29 de setembro de
1994, e pelo Decreto 126, de 22 de maio de 1991. A primeira obriga que os
Estados membros adotem um política nacional de segurança e saúde dos
trabalhadores, com vistas a prevenir os acidentes e os danos à saúde que
forem consequência do trabalho, tenham relação com a atividade de
trabalho, ou se apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo,
na medida que for razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao
meio ambiente de trabalho.
A segunda, que dispõe sobre regras de utilização do asbesto com
segurança, prevê, em seu art. 10, que os Estados deverão promover
“sempre que possível, a substituição do amianto ou de certos tipos de
amianto ou de certos produtos que contenham amianto por outros
materiais ou produtos, ou, então, o uso de tecnologias alternativas desde
que submetidas à avaliação científica pela autoridade competente e
definidas como inofensivas ou menos perigosas” ou, ainda, a “proibição
total ou parcial do uso do amianto ou de certos tipos de amianto ou de
certos produtos que contenham amianto para certos tipos de trabalho”.
Noutras palavras, a proteção ao direito à saúde da população e, em
especial, do trabalhador, exige do Estado a adoção de medidas
preventivas que garantam um nível razoável de segurança. No caso do
amianto, a razoabilidade tem ainda como parâmetros a possibilidade de
sua substituição e, em caso negativo, a proibição de seu uso. Essa
inferência é fundamental para que se perceba que não é propriamente um
juízo sobre a utilidade técnica do amianto que está em questão, mas, em
verdade, uma análise de custo-benefício, a partir de uma avaliação
técnica, fundada, nos termos em que se manifestou o Comitê de Direitos
7
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Econômicos, Sociais e Culturais, em evidências científicas.
Dá-se, aqui, algo semelhante ao que ocorre na decisão do Ministério
de Saúde em incluir determinado medicamento na “lista do SUS” ou
mesmo de liberação de uma substância pela Anvisa: no primeiro caso,
não apenas deve o órgão público examinar a efetividade de determinado
medicamento, mas também avaliar se o benefício eventualmente obtido
justifica os custos que trará ao sistema público; no segundo, é preciso
examinar se a potencialidade dos efeitos colaterais não acabam sendo
piores do que os ganhos pretendidos.
Seria possível, neste ponto, sustentar que a garantia do direito à
saúde devesse levar em conta um ideal de distribuição que permitisse
maximizar as chances de acesso aos bens primários, como se fosse
possível, em uma instância deliberativa ideal, cobrir os interlocutores com
um “véu de ignorância” acerca da real distribuição dos bens. Mesmo
nesse cenário ideal, é preciso reconhecer que as pessoas têm visões
diferentes sobre os bens que entendem necessários, pois os bens são
necessários para uma finalidade. Noutras palavras, uma meta para a
garantia do direito à saúde, construída a partir da teoria de John Rawls,
poderia, ao fim, legitimar a ideia de ser lícito ao Estado decidir,
autonomamente, sobre o destino das pessoas, invertendo o enfoque dos
fins (liberdade) para um problema relativo aos meios (a saúde).
Contrariamente a essa perspectiva, é possível sustentar que o direito
à saúde é “uma demanda ética sobre a equidade em saúde” (RUGER,
Jennifer. Toward a Theory of a Right to Health: Capability and Incompletely
Theorized Agreements. Yale Journal of Law & Humanities. V. 18. N. 18, p.
278), ou seja, todos têm o direito de reivindicar para si o acesso à melhor
proteção à saúde, como se a proteção reivindicada pudesse ser formulada
por todos. Se essa proposta tem, de um lado, a vantagem de, com
Dworkin, levar o direito à saúde a sério, na medida em que permite às
pessoas formular suas demandas éticas à luz do Direito; de outro, ela
adverte que o papel do Estado não é um simples “sim ou não” à demanda
que lhe foi apresentada.
Com efeito, o papel do Estado é não apenas fornecer um mínimo,
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aquilo que qualquer pessoa tem direito a lhe exigir, mas também o de
elaborar um difícil cálculo relativamente à distribuição dos bens, levando
em conta, porém, que as pessoas têm diferentes visões sobre a própria
distribuição. Trata-se, portanto, de não apenas prover o mínimo, mas
também de garantir a participação das pessoas nos procedimentos
alocativos.
Vê-se, assim, que o direito à saúde é integrado por um “mínimo
existencial” e – para as demais demandas que dele possam emergir – pela
participação no processo alocativo. Essa definição implica afastar a
tradicional visão de que os direitos sociais, o direito à saúde
particularmente, são direitos de segunda geração ou são direitos que não
podem ser garantidos por um provimento judicial.
Há que se advertir, por fim, que a cláusula da reserva do possível,
que tem origem na jurisprudência alemã e é amplamente reconhecida na
jurisprudência dos Tribunais brasileiros, não constitui, em si, um óbice
para realização dos direitos sociais: ela é, em verdade, uma definição do
limite da adjudicação. Esse limite, no entanto, não advém propriamente
da finitude dos recursos do Estado, mas de uma possível sindicabilidade
da decisão alocatória.
É precisamente o conteúdo de uma decisão como essa o objeto desta
ação direta.
Com efeito, de forma semelhante ao que se dá na formulação da
política de medicamento, a decisão sobre a exploração do amianto
encontra fundamento na atuação do Estado na economia e, mais
precisamente, no exercício, pelo Estado, da função regulatória. A doutrina
costuma classificar as modalidades pelas quais o Estado intervém na
ordem econômica, seja diretamente, como na prestação direta de serviço
público ou como regimes de concorrência ou monopólio, seja
indiretamente, como no desempenho da atividade normativa
regulamentar (art. 174 da Constituição). Afirmar que o fundamento de
legitimidade da função regulatória decorre do próprio Texto
Constitucional não explica, contudo, por que se deve optar por ela.
As balizas constitucionais para o desempenho da função regulatória
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são, de um lado, a possibilidade de intervenção direta e, de outro, o
princípio da subsidiariedade. Essas balizas têm por missão harmonizar os
princípios da livre iniciativa com a justiça social (art. 170, caput, da
Constituição). A intervenção direta só se justifica nos casos de serviço
público (art. 175) e nas demais hipóteses constitucionalmente admitidas
de exploração direta (art. 173). Todas as demais são desempenhadas por
agentes privados, por força do princípio da subsidiariedade. Há várias
hipóteses, no entanto, em que o exercício da livre iniciativa pode trazer
prejuízos à coletividade. Em situações, por exemplo, como falha de
mercado – como nos casos de monopólio, de problemas de coordenação,
de informações inadequadas ou de externalidades –, preferências e
aspirações coletivas – como a proteção moral de crianças na publicidade
–, subordinação social – como ações de combate à discriminação – e
preocupação com gerações futuras – como no conceito de
desenvolvimento sustentável –, entre outras, justifica-se a função
regulatória, materializada em comandos proibitivos, permissivos ou
incentivadores, porquanto destinada a “promover a satisfação de
interesses essenciais” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2010 p. 39).
A regulação fundamenta-se, especialmente nos casos em que há um
juízo técnico, na dificuldade de acesso, por parte da população, de
informações relevantes para a própria definição de mercado. Assim, ao
normatizar as regras de segurança, qualidade e eficácia, o Estado garante
a participação de empresas e consumidores no mercado em condições
mais equilibradas.
Retomando à definição anterior sobre o direito à saúde, é possível
inferir que a atuação do Estado visa harmonizar a possibilidade de se
realizar a exploração segura de determinada matéria e, ao mesmo tempo,
garantir a alocação equitativa dos bens disponíveis.
Definir a política de exploração de produtos potencialmente
perigosos como ato complexo e multidisciplinar é fundamental para
afastar, ab initio, o emprego, sem mediações, da antiga categoria de
controle judicial das atividades da Administração Pública. A tradicional
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regra de que ao Judiciário é vedado o controle do mérito do ato
administrativo, que, nos precedentes de controle concentrado limita-se a
reconhecer a impossibilidade de avaliação das decisões técnicas, ainda
que complementada pelos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo
art. 37, caput, da Constituição Federal, é insuficiente para examinar os
atos de regulação do Poder Público, porque a decisão não é feita
exclusivamente por critérios jurídicos.
Além disso, embora a atividade do Poder Judiciário seja
fundamental para garantir o respeito à igualdade entre as partes, porque
a atuação, nesses casos, representa um juízo comutativo, há grandes
chances de que o reconhecimento pontual de um direito possa, à luz do
benefício social indicado por determinada norma reguladora, promover
injustiça global. Ainda que se reformule a vedação de sindicância sob o
mérito do ato administrativo como apenas garantia de legitimidade do
ato, a intervenção, porque não são facilmente separáveis os critérios
distributivos e técnicos dos jurídicos, poderia trazer mais malefícios do
que justiça (SUNSTEIN, Cass. On the Costs and Benefits of Aggressive
Judicial Review of Agency Action. Duke Law Journal, v. 1989:522, p. 524526).
Assim, é preciso reconhecer que “uma constituição séria para o
estado moderno deve tomar medidas contundentes para assegurar que as
pretensões burocráticas atinentes à técnica não sejam simples mitos
legitimadores, mas configurem avanços duramente auferidos”
(ACKERMAN, Bruce. A Nova Separação dos Poderes. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2013, p. 75). Noutras palavras, a dificuldade técnica de promover a
justiça no caso concreto não pode constituir óbice à inafastabilidade do
Poder Judiciário.
Como não é um problema inédito, a doutrina e a prática estrangeira
vêm apontando diversas soluções, que podem nortear a interpretação que
deve ser feita das normas de regulação.
Na teoria sociológica do direito de matriz luhmaniana, por exemplo,
Günther Teubner defende que é impossível compatibilizar a
racionalidade de outras esferas de saber, como a economia e a ciência,
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com a racionalidade jurídica. Em situações como essa, o professor da
Universidade de Frankfurt aduz que “a atenção prática e teórica deve
voltar-se às regras de procedimento que ditam as premissas, o conteúdo e
as consequências das construções da realidade social” (TEUBNER,
Gunther. How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law.
Law and Society Review. V. 23, n. 5, p. 752). Como exemplo dessa
orientação, Teubner cita a decisão da Corte Constitucional Alemã
(Bundesverfassungsgericht, BverfGE 50, 290), em que o Tribunal exigiu do
parlamento que adotasse outras medidas legislativas, caso se detectasse
erro nas premissas que deram causa à decisão.
A doutrina norte-americana, por sua vez, tem dedicado bastante
atenção à definição de princípios interpretativos que possam servir de
diretriz não apenas para os órgãos julgadores, mas também para os
reguladores. Exemplos de orientações como essa é a invocação de
princípios de responsabilidade política e de deliberação, princípios
constitucionais e o princípio da proporcionalidade (SUNSTEIN, Cass.
After the Rights Revolution. Reconceiving the Regulatory State. Cambridge:
Harvard University Press, 2013, p. 186-192).
A orientação mais inovadora, no entanto, tem partido da experiência
constitucional europeia. De acordo com o Tratado de Funcionamento da
União Europeia – TFUE, o Tribunal de Justiça Europeu tem competência
para fiscalizar a legalidade dos órgãos reguladores europeus (art. 263 do
TFUE). No exercício dessa competência, o Tribunal conhece de recursos
que veiculem alegações de incompetência, vício de formalidade, desvio
de poder ou ofensa à legalidade (art. 263, § 2º, do TFUE). Embora essas
sejam as regras de competência que incumbem também aos Tribunais
brasileiros, no julgamento do caso Microsoft Corp. v. Commission of the
European Communities (Case T-201/04), o Tribunal assentou que:
“O Tribunal de Primeira Instância recorda que resulta de
jurisprudência constante que, embora o juiz comunitário exerça,
de modo geral, uma fiscalização integral no que respeita à
questão de saber se estão ou não reunidas as condições de
aplicação das regras de concorrência, a fiscalização que exerce
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sobre as apreciações económicas complexas feitas pela
Comissão deve, contudo, limitar- se à verificação do respeito
das regras processuais e de fundamentação, bem como da
exactidão material dos factos, da inexistência de erro manifesto
de apreciação e de desvio de poder (acórdão do Tribunal de
Primeira Instância de 30 de Março de 2000, Kish
Glass/Comissão, T65/96, Colect., p.II1885, n.°
64,
confirmado em sede de recurso pelo despacho do Tribunal de
Justiça de 18 de Outubro de 2001, Kish Glass/Comissão, C241/00 P, Colect., p. I- 7759; ver também, neste sentido,
relativamente ao artigo 81.° CE, acórdãos do Tribunal de Justiça
de 11 de Julho de 1985, Remia e o./Comissão, 42/84, Recueil, p.
2545, n.°
34, e de 17 de Novembro de 1987, BAT e
Reynolds/Comissão, 142/84 e 156/84, Colect., p. 4487, n.° 62).
Do mesmo modo, na medida em que a decisão da
Comissão seja o resultado de apreciações técnicas complexas,
estas são, em princípio, objecto de uma fiscalização judicial
limitada, que implica que o juiz comunitário não possa
substituir a apreciação dos elementos de facto da da Comissão
pela sua [v., relativamente a uma decisão adoptada com base
em
apreciações
complexas
do
domínio
médicofarmacológico, despacho do presidente do Tribunal de Justiça
de 11 de Abril de 2001, Comissão/Trenker, C- 459/00 P(R),
Colect., p.I- 2823, n.os 82 e 83; ver também, neste sentido,
acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de Janeiro de 1999,
Upjohn, C120/97, Colect., p.
I223, n.°
34 e
jurisprudência aí referida, e acórdãos do Tribunal de Primeira
Instância de 3 de Julho de 2002, A.
Menarini/Comissão, T179/00, Colect., p. II2879, n. os 44 e 45, e de 11 de
Setembro de 2002, Pfizer Animal Health/Conselho, T- 13/99,
Colect., p. II- 3305, n.° 323].
No entanto, embora o Tribunal de Justiça reconheça à
Comissão uma margem de apreciação em matéria económica
ou técnica, tal não implica que se deva abster de fiscalizar a
interpretação que a Comissão faz de dados dessa natureza.
Com efeito, o juiz comunitário deve, designadamente, verificar
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não só a exactidão material dos elementos de prova invocados,
a sua fiabilidade e a sua coerência, mas também verificar se
estes elementos constituem a totalidade dos dados pertinentes
que devem ser tomados em consideração para apreciar uma
situação complexa e se são susceptíveis de fundamentar as
conclusões que deles se retiram (v., neste sentido, relativamente
à fiscalização das operações de concentração, acórdão do
Tribunal de Justiça de 15 de Fevereiro de 2005, Comissão/Tetra
Laval, C- 12/03 P, Colect., p. I- 987, n.° 39)”.

A indicação dos limites de intervenção do Poder Judiciário sobre o
controle dos atos multidisciplinares de regulação tem sido reformulada,
na esteira do precedente acima transcrito, de modo a abranger não apenas
a exigência de obediência às regras de procedimento, mas também: (i)
indicação compreensível das razões de decidir; (ii) erro na aplicação da
lei; (iii) precisão, confiabilidade e consistência dos fatos; (iv) suficiência de
provas para o exame de uma situação complexa; (v) erro manifesto na
apreciação dos fatos; ou (vi) abuso de poder.
Uma solução como essa, embora aquiesça à afirmação contundente
de Ackerman, tem a virtude de aderir à exigência de controle democrático
das decisões complexas, não para desvirtuá-las, mas para garantir que
levem em conta o acesso igualitário e universal aos bens sob cuja decisão
recai a escolha distributiva.
Trata-se, dessa forma, de assumir uma postura mais deferente às
escolhas técnicas ou democráticas tomadas pelos órgãos competentes,
sem deixar que a Administração ou as entidades regulatórias deixem de
prestar contas de sua atuação. Essa forma de controle, sem dúvidas,
complementa a antiga máxima, consagrada na doutrina, acerca da
impossibilidade de controle do mérito do ato administrativo, para
reconhecer que, por meio das razões apresentadas em determinada
política pública, é possível realizar seu controle. Tal como defendido por
Octavio Ferraz no campo das políticas de assistência à saúde, o controle
das decisões administrativas pode identificar-se com o que o eticista
Norman Daniels chamou de accountability for reasonableness (DANIELS,
14
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Norman. Accountability for reasonableness: establishing a fair process for
priority setting is easier than agreeing on principles. BMJ: British Medical
Journal. 2000; 321(7272):1300-1301).
Essa proposta parte da premissa de que o problema do controle não
se refere apenas a quem detém a competência para a tomada de decisão,
mas de que forma ela é tomada. E é precisamente neste ponto que o
direito à saúde, tal como definido até aqui, encontra seu correspondente
prestacional por parte do Estado. De fato, em sociedades plurais, há
muitos desacordos sobre quais devem ser as prioridades no atendimento
à saúde e é por isso que o direito não se confunde com o atendimento
universal. A impossibilidade prática de uma definição universalmente
aceita não deve, porém, ser compreendida como um óbice à realização.
Ao contrário, em sociedade plurais, é preciso que o direito à saúde seja
concretizado mediante procedimentos justos em que se permita às
pessoas identificarem a legitimidade e a equidade da tomada de decisão.
Em termos práticos, isso impõe ao Estado o dever de dar
transparência às decisões tomadas pelos órgãos reguladores. A
transparência deve, ainda, atingir a todos os que forem afetados pela
decisão. Ademais, deve a decisão também ter fundamentos verificáveis,
isto é, ainda que se discorde das razões adotadas, todos devem
reconhecer como suficiente para se chegar às conclusões as razões
apresentadas. Finalmente, devem as agências garantir o direito de
recurso ou revisão por parte daqueles que direta ou indiretamente
possam ser afetados pela decisão.
A rigor, esses elementos já estão positivados no direito brasileiro, nas
cláusulas dos princípios que regem o processo administrativo no âmbito
federal (Lei 9.784/99). Há que se reconhecer, no entanto, que o direito à
saúde concretiza-lhes de forma a permitir ao Judiciário o controle das
decisões administrativas. Nesse ponto, o controle não assume uma
postura concorrente, como se o Poder Judiciário detivesse condições
institucionais para realizar as políticas públicas, mas cooperativa, a fim de
garantir a realização dos direitos sociais. Nesse sentido, em artigo
publicado pela Revista de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Mario
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Schaprio sustentou (SCHAPIRO, Mario G. Discricionariedade
desenvolvimentista e controles democráticos: uma tipologia dos desajustes.
Revista Direito GV, v. 12, n. 2, mai-ago 2016, p. 337):
“Seja no caso de telecomunicações, seja no de saúde, a
desconfiança do funcionamento adequado dos outros poderes e
de seus mecanismos de controle pode ser um dispositivo que
incentive e justifique o ativismo judicial. O ponto é que esse
ativismo pode funcionar de modo competitivo ou cooperativo.
Em outros sistemas jurídicos, como o inglês, diante de situações
como essa, a posição do Judiciário não é a de se subrogar na
posição de gestor público, escolhendo substantivamente a
forma de alocação do recurso público, mas sim a de exigir do
Executivo que comprove a razoabilidade de sua escolha (...).
Seguindo esse caminho, o controle liberal não atua de modo
predatório para a consistência das escolhas políticas, mas sim
de modo cooperativo com o fortalecimento de um controle
republicano. Ao cobrar do Executivo os critérios de escolha, em
vez de dar provimento aos pleitos individuais, o Judiciário
incentiva um aprimoramento das análises de impacto e da
consistência das escolhas administrativas.”

Nesse sentido, são relevantes os argumentos trazidos pelas partes
nesta ação direta de inconstitucionalidade. Não se discute que há,
subjacente ao debate posto, um aparente conflito entre o direito
econômico à exploração de um determinado mineral e o direito à saúde e
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O próprio texto
constitucional, no entanto, afasta, no art. 170, VI, uma interpretação que
contraponha ambos os direitos. Com efeito, a ordem econômica não
apenas deve valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa como
também promover a defesa do meio ambiente.
Não é possível, portanto, imaginar que um dos direitos possa excluir
o outro. A questão que se coloca, então, é a de examinar se a exploração
admitida é compatível com o texto constitucional.
É preciso registrar, inicialmente, que o legislador federal foi
16
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cauteloso ao proibir, no território nacional, as variedades mais nocivas de
amianto, como as pertencentes ao grupo do anfibólios (art. 1º, I, da Lei
9.055/95), as que são vendidas em pó (art. 1º, III) e a pulverizada em spray
(art. 1º, II). Preocupação semelhante foi adotada pela Lei 9.976, ao vedar a
instalação de novas fábricas para produção de cloro pelo processo de
eletrólise com tecnologia a diafragma de amianto.
Além disso, foram mantidas as normas de segurança, higiene e
medicina do trabalho, além dos acordos assinados com os sindicatos de
trabalhadores (art. 3º da Lei). Os órgão de controle de segurança, higiene
e medicina do trabalho desenvolverão programas sistemáticos de
fiscalização, monitoramento e controle de riscos de exposição ao asbesto
(art. 4º) e as empresas que manipulam os materiais contendo asbesto
devem enviar diversas informações ao Sistema Único de Saúde (art. 5º).
Ademais, nos locais de trabalho, serão observados limites de tolerância ao
mineral que devem ser revisados anualmente, a fim de reduzir a
exposição ao nível mais baixo que seja razoavelmente exequível.
Pela Lei 9.976/2000, que dispõe sobre a produção de cloro, as
indústrias produtoras de cloro pelo processo de eletrólise que já estejam
instaladas devem manter um sistema gerencial de controle do amianto,
além de afastar temporariamente o trabalhador do local de risco, “sempre
que os limites biológicos legais forem ultrapassados”.
Já a Lei 10.165 acrescentou à Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938/81) o Anexo VIII, que classificou o amianto como atividade
potencialmente poluidora.
O Poder Executivo, por sua vez, ao regulamentar a Lei 9.055, passou
a exigir autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral
para a importação do amianto crisotila (art. 2º do Decreto n. 2.350, de 15
de outubro de 1997). Ademais, ainda de acordo com o Decreto, a
comercialização do amianto depende de registro no Sistema Brasileiro de
Certificação.
Foram mantidas, ainda, as normas de proteção que, à época da
publicação da lei impugnada, já vigiam. Assim, a Portaria n. 1 do
SSST/MTPS, de 28 de maio de 1991, fixa o limite de tolerância para
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poeiras minerais. Proíbe que menores de 18 anos trabalhem com amianto
e estabelece os exames médicos que devem ser realizados nos
trabalhadores expostos. Observe-se que a Portaria foi editada para incluir
o Anexo XII na NR15 do Ministério do Trabalho a fim de regulamentar as
atividades e operações insalubres.
As Resoluções n. 7, de 16 de setembro de 1987, e n. 19, de 24 de
outubro de 1996, ambas do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
Conama, preveem regras para que os fabricantes publiquem as
advertências relacionadas ao uso do produto.
Mesmo após a edição da Lei 9.055, novas normas continuaram a ser
produzidas, conquanto de alcance limitado. No âmbito do Ministério da
Saúde, a Portaria 1.851, de 9 de agosto de 2006, disciplinou a coleta de
informações relativamente à saúde dos trabalhadores que tenham sido
expostos ao amianto. Vale registrar, porém, que essa norma foi objeto de
mandado de segurança, ainda pendente de conclusão, no Superior
Tribunal de Justiça. Tendo sido deferida a medida liminar, a norma teve
seus efeitos suspensos. O Conama, por sua vez, disciplinou as regras de
descarte de resíduos que contenham amianto por meio da Resolução n.
307, de 5 de julho de 2002. Em 25.10.2001, fez aprovar ainda uma moção
dirigia ao Congresso Nacional para que discipline o banimento
progressivo do amianto.
Além dessas medidas, em 20 de abril de 2004, publica a Portaria
Interministerial n. 8, de 19 de abril de 2004, a qual previa a criação de
uma comissão interministerial que tinha os seguintes objetivos:
“Art. 3º A Comissão terá como objetivos específicos:
I - a avaliação das ações já realizadas e em curso no país;
II - a compilação e a análise da legislação vigente,
observando se os seguintes aspectos:
a) adequação;
b) atualidade;
c) eficácia.
III - a definição de diretrizes gerais e específicas para a
implementação de uma política nacional do amianto;
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IV - a elaboração de um plano de trabalho no qual sejam
considerados:
a) a competência de cada ministério;
b) a fixação de um cronograma de trabalho;
c) a coordenação das ações interministeriais;
d) as prioridades relacionadas à revisão e ao incremento
da legislação;
e) as necessidades de realização de estudos, pesquisas,
ações educativas e campanhas de divulgação;
f) a criação de mecanismos de fiscalização e
acompanhamento dos setores econômicos envolvidos;”

Os trabalhos tinham previsão de duração de 180 (cento e oitenta)
dias, mas foram prorrogados pelo mesmo período.
Os resultados dos trabalhos da Comissão não chegaram a ser
publicados, mas a Câmara dos Deputados teve acesso a eles
(CARAVLHO, Cláudio Viveiros. Amianto. Brasília: Consultoria Legislativa
da Câmara dos Deputados, 2009, p. 53-54, disponível em:
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-enotas-tecnicas/areas-da-conle/tema19/H-Coord_Legislativa-SetexInternet-2008_15042.pdf).
No estudo elaborado pela Consultoria daquela Casa Legislativa,
apontou-se que, como consequência dos resultados finais dos trabalhos, a
Comissão chegou a contemplar duas possíveis soluções institucionais, de
modo a melhor definir a política nacional sobre o assunto. No primeiro
cenário, o “Brasil deve manter a atual política de uso controlado da
crisotila”; no segundo, propor-se-ia a substituição progressiva do amianto
crisotila.
É importante destacar que, seja qual for o cenário, relevantes
alterações normativas deveria ter sido feitas. No primeiro caso, por
exemplo, seria preciso realizar diversos estudos e levantamentos
geológicos, além da redução do limite de tolerância do amianto, conforme
previsão da NR 15, Anexo 12, da Portaria do Ministério do Trabalho. No
segundo, a própria legislação federal impugnada nesta ação direta seria
19
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inteiramente modificada.
Ainda que essas conclusões não tenham sido publicadas – o que,
ante as considerações indicadas aqui, já se poderia lamentar –, é hoje
evidente que as normas que regulamentaram a Lei aqui impugnada não
se coadunam com diretrizes internacionais mínimas que exigem a adoção
de clara políticas públicas, seja para manter o uso do amianto, seja para
proibi-lo.
No Relatório “Chrysotile Asbestos”, publicado em 2014, a
Organização Mundial da Saúde advertiu que o nível de tolerância ao
amianto disciplinado pela legislação brasileira era um dos mais altos do
mundo. Além disso, no mesmo estudo, a Organização considerou que o
uso de tecnologias alternativas era plenamente viável, sobretudo para
indústria da construção civil.
São relevantes, ainda, as informações trazidas pelas partes
relativamente aos países que optaram por proibir por completo a
exploração e comercialização do amianto. De fato, o alerta lançado pela
Organização Mundial da Saúde de que não há forma segura de uso do
amianto parece indicar uma determinada direção para a política pública.
Em que pese o relevo de tais considerações, não poderia o Poder
Judiciário, tal como se indicou aqui, realizar um juízo técnico distributivo
sobre a forma como deve ser conduzida a política pública. Nesse sentido,
este mesmo Tribunal já se manifestou em casos que debatiam a
constitucionalidade da exploração do amianto:
“Não cabe a esta Corte dar a última palavra a respeito das
propriedades técnico-científicas do elemento em questão e dos
riscos de sua utilização para a saúde da população. Os estudos
nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear as
ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo
Tribunal Federal circunscrita à verificação da ocorrência de
contraste inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro
constitucional.”
(ADI 2396, Relator(a):
Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 01-08-2003 PP-00100 EMENT
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VOL-02117-34 PP-07204)

Ocorre, porém, que as razões apresentadas pelas requerentes dão
conta de que a avaliação sobre os riscos e os argumentos a ele relativos
não foram considerados pelo Poder Executivo na regulamentação da Lei
9.055.
Frise-se, uma vez mais, que o direito à saúde, enquanto
possibilidade de formulação de uma demanda distributiva,
consubstanciado, in casu, na redução dos riscos da exploração do
amianto, exige que o Poder Público, ao elaborar a política pública, dê total
transparência às decisões tomadas, contenha fundamentos verificáveis e
leve em devida conta as razões apresentadas nesta ação direta.
Em discussão pioneira sobre o tema, o e. Ministro Gilmar Mendes
definiu os direitos fundamentais como expressando um postulado de
proteção, também traduzido como proibição de proteção insuficiente:
“Os direitos fundamentais não podem ser considerados
apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote),
expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote).
Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não
apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como
também podem ser traduzidos como proibições de proteção
insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote).”
(HC 104410, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012)

Assim, não tendo havido manifestação do Estado sobre relevantes
avanços na regulação do uso do amianto ou, ainda, na sua proibição,
como demonstram os relatórios produzidos pela Organização Mundia da
Saúde; considerando, ainda, os graves riscos à saúde da população, é
preciso reconhecer que, há, aqui, omissão parcial do legislador. Como
aduziu o e. Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária:
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“A omissão do regulamento pode assumir relevância para
o controle abstrato da omissão inconstitucional, se, no caso dos
chamados regulamentos autorizados, a lei não contiver os
elementos mínimos que assegurem a sua plena aplicabilidade.
Nesses hipóteses, a ação direta terá por objeto a omissão do
poder regulamentar”.
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional.

Omissão que, in casu, inviabiliza, por insuficientemente proteger o
direito à saúde, seu pleno exercício. A analogia com a decisão de liberação
de um medicamento é, neste ponto, pertinente. Esta Corte, no julgamento
da medida cautelar na ação direta 5501, Rel. Ministro Marco Aurélio,
Pleno, j. 19.05.2016, não autorizou, por unanimidade, que o próprio Poder
Legislativo liberasse substância não submetida à registro junto ao órgão
do Poder Executivo. O Relator, em seu voto, assentou que:
“É no mínimo temerária e potencialmente danosa a
liberação genérica do medicamento sem a realização dos
estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o
momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade da
substância para o bem-estar do organismo humano. Salta aos
olhos, portanto, a presença dos requisitos para o implemento da
medida acauteladora.”

Tal como na liberação de um medicamento, não cabe ao Poder
Judiciário, no caso dos autos, substituir-se ao juízo técnico a ser realizado
pelos órgãos competentes. No entanto, para se garantir a segurança da
população, é imperioso não apenas que haja manifestação da autoridade
pública, como também que ela seja bem fundamentada e atualizada à luz
da evolução de evidências científicas.
Não há como afastar o fato de que, publicada há mais de 22 (vinte e
dois) anos, e regulamentada há quase vinte, a lei impugnada nesta ação
direta não foi reexaminada, nem sequer o foram os atos que disciplinam
os limites de tolerância às fibras de amianto. Não se considerou, por
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exemplo, a atual viabilidade econômica de substitutos alternativos, nem
se considerou a redução do limite, conforme as recomendações da
Organização Mundial da Saúde.
Se realmente cabe aos órgãos competentes o juízo técnico e
distributivo acerca da liberação do amianto, a garantia ao direito à saúde
exige que a decisão seja tomada tendo em contas as razoáveis
alternativas.
Ante o exposto, acompanho a e. Ministra Relatora para julgar
procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade
do art. 2º da Lei 9.055/95.
É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, ilustre
representante do Ministério Público, Senhores Ministros, advogados,
estudantes presentes.
A diminuta intervenção que eu fiz quando o Ministro Gilmar
suscitou a questão, mais ou menos, adianta a minha perplexidade. Eu não
poderia deixar de aqui manifestar uma sensação de profunda admiração
pela minudência com que a Ministra Rosa Weber tratou do tema, e, de
acordo com a sua ótica, trouxe fundamentos irrefutáveis à luz da sua
própria convicção.
Confesso que analisei sob ambos os ângulos: Proteção deficiente e o
problema da capacidade institucional - trago um voto de quarenta laudas
que não chega nem aos pés do voto da Ministra Rosa Weber. E cheguei a
algumas conclusões no sentido de que, nessas hipóteses em que a questão
não é incontroversa, mas apenas uma avaliação de valores morais ou de
razões públicas da Constituição, em que há uma controvérsia profunda
no próprio seio científico, impõe-se uma postura de autorrestrição do
Poder Judiciário.
No meu modo de ver, a vida está acima de influência no PIB, de
quantas empresas irão fechar, enfim... Mas o que me chamou a atenção?
Em primeiro lugar, foram realizadas várias audiências públicas no
Congresso Nacional. Essas audiências não chegaram a uma conclusão
sobre o amianto/crisotila. Segundo lugar, na audiência pública aqui
realizada - se não me falha a memória, sob a Presidência do Ministro
Marco Aurélio -, eu extraí que realmente há um dissenso na própria
comunidade científica. E, pinçando alguns trechos do voto, trago à
colação, por exemplo, a conclusão do Doutor David Bernstein, PHD em
Medicina e em Medicina Ambiental da Universidade de Nova York, que
assenta não ser absolutamente irrefutável a afirmação de que o
amianto/crisotila causa esses problemas de saúde, pelo contrário, ele
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exacerba a crítica ao substitutivo. Por outro lado, o professor Arthur
Frank, professor patologista e pesquisador dos órgãos governamentais
dos Estados Unidos, chega a uma conclusão inversa. Então, são duas
autoridades científicas.
Então, da audiência pública, no meu entendimento, saltou aos olhos
que essas ações precisam necessariamente, para a solução mais justa, não
só da autocontenção judicial, mas, acima de tudo, da expertise de quem
julgará. E, hoje, essa é uma questão hodierna constitucional do problema
da capacidade institucional das cortes com relação ao limite da jurisdição
constitucional. Então, quanto mais técnica é a questão, no meu modo de
ver, com a devida vênia, maior deve ser a deferência do Poder Judiciário
às opções políticas definidas pelo legislador ordinário.
Eu trago, Senhora Presidente, uma série de doutrinadores sobre essa
limitação: Dieter Grimm, Cass Sunstein. O professor Christine Bateup
fala até em virtude passiva do Judiciário, quando intervém onde não deve
intervir. E também me chamou muito atenção, além da doutrina de
capacidade institucional, que recentemente, no dia 8 de maio de 2017,
numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, trabalhadores, médicos, políticos e representantes do
governo discordaram sobre o banimento do amianto no Brasil. Nesta
ocasião, o ponto reafirmado foi a completa indefinição científica a
respeito do uso controlado do amianto.
O nosso Decano, várias vezes, afirmou em uma frase de elegância,
como sói ser Sua Excelência, que o Supremo Tribunal não é a instância
hegemônica. E, principalmente nessas questões, a melhor solução é a
deferência no Estado democrático, a opção do legislador, que também fez
perpassar as suas perplexidades e indagações por audiências públicas,
até para que nós não incorramos nessa nova afirmação de que o Supremo
quer estabelecer uma eventual "supremocracia". Acho muito equivocado
tudo isso, até porque, talvez, o cidadão não saiba: o Judiciário não age de
ofício. O Judiciário não age sem provocação. Então, não existe
judicialização da política. O que há é uma ação que gravita em torno da
política, judicializada pelos políticos no âmbito do Supremo Tribunal
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Federal. Não há uma criminalização da política. O que há é o julgamento
criminal de políticos que cometeram infração penais. Então, não há
ativismo, não há iniciativa judicial. E, nesse caso, principalmente, com a
devida vênia, todos os autores aqui citados convergem no sentido de que
o Judiciário, neste momento, tem de ter a virtude passiva e a humildade
judicial de saber que aqui não é o locus próprio para essa definição.
Trago ainda, Senhora Presidente, exatamente num caso de amianto e a Suprema Corte da Índia é considerada uma Suprema Corte que traz
belos exemplos, no Case Type: Writ Petition (Civil) Case Number 260, um
dos maiores importadores de amianto brasileiro enfrentou essa temática
similar à presente sobre o controle do uso do amianto. Então, a Suprema
Corte da Índia entendeu que Não há dúvida de que a matéria afeta
diretamente no domínio do Poder Legislativo. O legislador, investido do batismo
popular, tomou medidas na direção da promulgação da lei que entendeu
necessária, permitindo o uso controlado do amianto. A emissão de qualquer
digressão ou formulação de qualquer outra política pelo Tribunal obviamente será
um exercício que não compete ao Tribunal.
E aqui trago outras digressões, Senhora Presidente, para justificar
uma divergência de um voto tão denso, tão erudito, tão bem elaborado
pela Ministra Rosa Weber - pelas minhas contas, eu divirjo pouquíssimo
de Sua Excelência, quer na Turma quer no Plenário -, então, peço todas as
vênias para acompanhar a divergência aberta no sentido da declaração de
constitucionalidade da lei federal que previu esse uso controlado
excepcionalmente.
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MARCADAS POR DISSENSO TÉCNICO
EVIDENTE.
CAPACIDADE
EPISTEMOLÓGICA DO PARLAMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
ESCOLHA
LEGISLATIVA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O amianto crisotila, cuja exploração e uso
controlado revelou opção legislativa, após
debates científicos inconclusos sobre os
malefícios, impõe ao Judiciário contenção
judicial na análise do tema.
2. A postura particularista e incisiva do
Supremo Tribunal Federal, a partir da
invalidação de leis ou atos normativos,
somente deve ocorrer nas hipóteses de
inconteste ultraje à Constituição, de ordem
que, nas situações de dúvida ou dissenso
razoável acerca da incompatibilidade do
conteúdo da norma adversada com a Lei
Fundamental,
a
declaração
de
constitucionalidade é medida que se impõe.
3. O legislador, investido que é em suas
prerrogativas pelo batismo popular, se
afigura autoridade máxima na tomada de
decisões políticas legítimas substantivas à
luz dos cânones constitucionais (THAYER,
James Bradley. The Origin and Scope of the
American Doctrine of Constitutional Law.
Harvard Law Review. Vol. 7, No. 3, 1893, p.
129/156).
4. A manifesta opção legislativa em permitir
a exploração e o uso controlado do amianto
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crisotila no Brasil, aliada à completa
ausência de consenso científico quanto à
exploração segura do produto, bem como as
consequências
imensuráveis
de
sua
substituição por outras substâncias, denota
que o Judiciário não detém competência
para invalidar referida opção normativa. De
fato, o equacionamento da controvérsia
contida
nestas
ações
requer,
necessariamente, uma expertise que esta
Suprema Corte não possui.
5. O Poder Legislativo, composto por
agentes políticos investidos pelo batismo
popular, possui órgãos especializados,
dotados de maior capacidade técnica, para
lidar com questões de alta complexidade
técnico-científica, de sorte que assume
maior legitimidade democrática para o
estabelecimento de políticas públicas,
sobretudo em matéria de saúde. Eis o
parâmetro: quanto mais técnica for a
controvérsia, maior deverá ser a deferência
do Poder Judiciário às opções políticas
definidas pelo legislador ordinário, de
modo a manter-se "intensamente consciente
de suas próprias limitações” (STEILEN,
Matthew J. Minimalism and deliberative
democracy: a closer look at the virtues of
shallowness. Seattle University Law Review, v.
33, p. 391-435, jan. 2010, p. 396).
6. O Poder Legislativo, ao lado da
legitimidade democrática, arroga maior
capacidade epistêmica para disciplinar do
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assunto, na medida em que a especialização
das
funções
públicas
depende
da
correspondente organização de estruturas
administrativas aptas ao desempenho das
atividades propostas (ACKERMAN, Bruce.
The new separation of powers. Harvard Law
Review, v. 113, n. 3, p. 663-727, jan. 2000, p.
634).
7. As virtudes passivas do Judiciário
promovem o diálogo constitucional por
propiciarem aos poderes políticos de
governo, em conjunto com a sociedade, a
oportunidade de debater e resolver
questões constitucionais divisoras por meio
de canais democráticos (BATEUP. Christine.
The Dialogic Promisse. Assessing the
Normative Potential of Theories of
Constitutional Dialogue. Brooklyn Law
Review. Vol. 71, No. 3, 2006, p. 1.132).
8. As políticas públicas quando envolvem
conhecimentos técnicos e não se revelam, à
evidência, insuficientes ou inadequadas em
termos de proteção à saúde, impõe ao Poder
Judiciário a autocontenção (judicial selfrestraint) e deferência às valorações
realizadas pelos órgãos especializados,
dada sua maior capacidade institucional
para o tratamento da matéria (SCHAUER,
Frederick. Playing by the rules: a
philosophical examination of rule-based
decision-making in law and in life. Oxford:
Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN,
Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation
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and Institutions. John M. Olin Program in
Law & Economics Working Paper nº 156,
2002).
9. A democracia participativa delineada pela
Carta de 1988 se baseia na generalização e
profusão das vias de participação dos
cidadãos nos provimentos estatais, por isso
que é de se conjurar uma exegese
demasiadamente restritiva do conceito de
entidade de classe de âmbito nacional
previsto no art. 103, IX, da CRFB/88
(Precedente do Plenário: ADI 4.029, Relator
Min. Luiz Fux, julgado em 08/03/2012, DJe
27.06.2012).
10. A participação da sociedade civil
organizada nos processos de controle
abstrato de constitucionalidade deve ser
estimulada, como consectário de uma
sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição, mercê de o incremento do rol
dos legitimados à fiscalização abstrata das
leis indicar esse novel sentimento
constitucional
(HÄBERLE,
Peter.
Hermenêutica Constitucional: a Sociedade
Aberta dos Intérpretes da Constituição:
Constituição para e Procedimental da
Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio
Fabris Editor, 1997).
11. In casu, verifica-se a legitimidade ad
causam das entidades proponentes da ação
sub judice, mormente por representarem, em
âmbito nacional, a integralidade da classe
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de Procuradores e Magistrados integrantes
da Justiça do Trabalho. Dessume-se, ainda,
a pertinência temática entre o objeto
impugnado e as finalidades institucionais
das requerentes.
12. A controvérsia travada nos autos
consiste em saber se a opção legislativa em
permitir a exploração e o uso controlado do
amianto crisotila no Brasil (Lei 9.055/1995)
revela
medida
legislativa
constitucionalmente válida, ou se viola os
princípios constitucionais do direito à saúde
(CRFB/88, art. 6º e 196), da proteção à saúde
do trabalhador (CRFB/88, art. 7º, inciso
XXII), e do dever estatal de redução dos
riscos inerentes ao trabalho e à proteção do
meio ambiente (CRFB/88, art. 225).
13. A Convenção 162 da OIT, ao dispor
sobre a Utilização do Asbesto com
Segurança, a despeito de versar sobre
direitos humanos e de possuir status
supralegal (RE 349.703, Relator Min. Carlos
Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2009),
não tem o condão de placitar a
inconstitucionalidade da Lei Federal
9.055/1995. É que, a Convenção confere aos
órgãos nacionais competentes um espaço,
ainda que diminuto, de conformação
quanto à proibição total ou parcial do uso
do amianto ou de certos tipos de amianto
ou de certos produtos que contenham
amianto, sempre remetendo a um juízo
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técnico e científico.
14. O debate acerca da possibilidade do uso
controlado do amianto crisotila deve ser
capitaneado pelas instâncias políticas
majoritárias. É que, em uma democracia, ao
menos quando idealmente pensada, o
Parlamento é o locus em que devem ocorrer,
por excelência, as deliberações de primeira
ordem
sobre
questões
políticas
fundamentais da sociedade (SUNSTEIN,
Cass R.; ULLMANN-MARGALIT, Edna.
Second-Order decisions. John M. Olin
Program in Law and Economics Working Paper
No. 57, 1998).
15. Voto pela improcedência da ação, para
declarar a constitucionalidade do art. 2º da
Lei 9.055/1995.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, egrégio Tribunal
Pleno, ilustre representante do Ministério Público.
A
controvérsia
posta
na
presente
ação
direta
de
inconstitucionalidade consiste em tema deveras polêmico nas últimas
décadas, na medida em que se discute se a permissão do denominado
uso controlado do amianto crisotila resulta em proteção insuficiente aos
direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao
meio ambiente. A sutileza que se coloca perante a Corte é, portanto, a de
encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre a deferência às decisões do
constituinte derivado e a salvaguarda dos princípios e valores mais
fundamentais do Estado Democrático de Direito. Eis o desafio da
jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito: não ir além da
sua missão, nem ficar aquém do seu dever.
Antes de adentrar ao mérito da presente lide, insta verificar a
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legitimidade ad causam das requerentes para ajuizar esta ação de controle
concentrado.
I
PRELIMINAR
LEGITIMIDADE AD CAUSAM
Com efeito, a Carta de Outubro de 1988, ao estatuir amplo rol de
legitimados para a propositura da Ação Direta, inaugurou nova fase no
controle de constitucionalidade brasileiro, superando o amplo domínio
do controle difuso e incidental sobre o abstrato e concentrado, decorrente
do monopólio conferido pela Constituição de 1967 ao Procurador-Geral
da
República
para
a
utilização
da
Representação
de
Inconstitucionalidade.
O novo regime preza, indubitavelmente, pela abertura dos canais de
participação democrática nas discussões travadas pelo Judiciário,
colimando instituir aquilo que Peter Häberle (Hermenêutica Constitucional:
a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Constituição para e
Procedimental da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997) definiu como sociedade aberta
de intérpretes constitucionais. Em passagem de sua obra, o autor alemão
ressalta a importância de que o debate constitucional seja realizado em
meio a interlocutores plurais:
A teoria da interpretação constitucional esteve muito
vinculada a um modelo de interpretação de uma "sociedade
fechada". Ela reduz, ainda, seu âmbito de investigação, na
medida em que se concentra, primariamente, na interpretação
constitucional dos juízes e nos procedimentos formalizados.
(...)
A estrita correspondência entre vinculação (à
Constituição) e legitimação para a interpretação perde, todavia,
o seu poder de expressão quando se consideram os novos
conhecimentos da teoria da interpretação: interpretação é um
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processo aberto. Não é, pois, um processo de passiva
submissão, nem se confunde com a recepção de uma ordem. A
interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas. A
vinculação se converte em liberdade na medida em que se
reconhece que a nova orientação hermenêutica consegue
contrariar a ideologia da subsunção. A ampliação do círculo dos
intérpretes aqui sustentada é apenas a consequência da
necessidade, por todos defendida, de integração da realidade
no processo de interpretação. É que os intérpretes em sentido
amplo compõem essa realidade pluralista. Se se reconhece que
a norma não é uma decisão prévia, simples e acabada, há de se
indagar sobre os participantes no seu desenvolvimento
funcional, sobre as forças ativas da law in public action (...).

O diploma constitucional hoje vigente é dotado de um amplo
catálogo de expressões de compreensão equívoca, identificados pela
doutrina como cláusulas abertas ou conceitos jurídicos indeterminados,
que adquirem densidade normativa a partir da atividade do intérprete, o
qual, inevitavelmente, se vale de suas convicções políticas e sociais para
delinear a configuração dos princípios jurídicos.
Segundo Robert Alexy, o sistema jurídico é um sistema aberto em
face da moral (Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, passim), precisamente pela necessidade
de conferir significação a princípios abstratos como dignidade, liberdade
e igualdade. Sendo assim, seria iniquamente antidemocrático afastar a
participação popular desse processo de transformação do axiológico em
deontológico.
Nesse contexto, a manifestação da sociedade civil organizada ganha
papel de destaque na jurisdição constitucional brasileira. Como o
Judiciário não é composto de membros eleitos pelo sufrágio popular, sua
legitimidade tem supedâneo na possibilidade de influência de que são
dotados todos aqueles diretamente interessados nas suas decisões. Essa a
faceta da nova democracia no Estado brasileiro, a democracia
participativa, que se baseia na generalização e profusão das vias de
participação dos cidadãos nos provimentos estatais. Sobre o tema, Peter
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Häberle (Pluralismo y Constitución. Madrid: Tecnos, 2002, p. 137)
preleciona: “o domínio do povo deve se apoiar na participação e determinação da
sociedade nos direitos fundamentais, não somente mediante eleições públicas cada
vez mais transparentes e abertas, senão também através de competências
baseadas em processos também cada vez mais progressistas”1.
A interferência do povo na interpretação constitucional, traduzindo
os anseios de suas camadas sociais, prolonga no tempo a vigência da
Carta Magna, evitando que a insatisfação da sociedade desperte o poder
constituinte de seu estado de latência e promova o rompimento da ordem
estabelecida.
À luz dessas considerações deve ser interpretado o inciso IX do art.
103, não se recomendando uma exegese demasiadamente restritiva do
conceito de entidade de classe de âmbito nacional. A participação da
sociedade civil organizada nos processos de controle abstrato de
constitucionalidade deve ser estimulada em vez de limitada, quanto mais
quando a restrição decorre de construção jurisprudencial, à míngua de
regramento legal.
Não se deve olvidar que os direitos fundamentais, dentre eles o da
participação democrática, merecem sempre a interpretação que lhes dê o
maior alcance e efetividade. Recorrendo à lição de Luís Roberto Barroso
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
286), merece ser ressaltado que o fundamento para que o Judiciário possa
sobrepor a sua vontade à dos agentes eleitos dos outros Poderes reside
justamente na confluência de ideias que produzem o constitucionalismo
democrático. Essa a configuração de democracia deliberativa engendrada
por Carlos Santiago Nino (La Constitución de la democracia deliberativa.
Barcelona: Gedisa, 1997), estimulando o pluralismo do debate político, da
qual não pode esta Corte descurar.
Na espécie, verifica-se a legitimidade ad causam das Requerentes Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a
1

Tradução livre do original: “el dominio del pueblo se debe apoyar en la participación y
determinación de la sociedad en los derechos fundamentales, no sólo mediante elecciones públicas cada
vez más transparentes y abiertas, sino a través de competencias basadas en procesos también cada vez
más progresistas"
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Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA) - para a propositura da presente ação direta, mercê do art.
103, IX, 1ª parte, da Constituição da República, visto que representam, em
âmbito nacional, a classe de Procuradores e Magistrados integrantes da
Justiça do Trabalho, respectivamente.
Verifica-se, também, a existência de relação de pertinência entre o
objeto impugnado e as finalidades institucionais das entidades. Isto
porque a potencial violação aos bens jurídicos tutelados pela norma
adversada (e.g., proteção à saúde, de um lado, e a tutela da livre iniciativa,
de outro) reclamam a atuação fiscalizatória destas entidades. Com efeito,
a despeito de se afigurarem como entidades da sociedade civil compostas
de membros da Justiça do Trabalho, tais entidades integram o
denominado "espaço público não estatal", de sorte que as suas finalidades
transcendem os interesses de seus filiados, albergando a defesa dos
interesses da sociedade e dos valores constitucionais.
Mais que isso, a teleologia subjacente ao art. 103 da Constituição
Federal, que prevê os legitimados para a propositura da ação direta,
comporta essa exegese mais ampliativa, de modo a permitir a provocação
por tais entidades sempre que houver suspeita de transgressões aos
postulados constitucionais e à manutenção da higidez do princípio
democrático.
Especificamente à ANPT, adite-se que a própria Carta de 1988 é
categórica ao afirmar, em seu art. 127, caput, que incumbe ao Parquet "a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”. Parece intuitivo, dessarte, que estes princípios
institucionais sejam extensíveis às associações compostas por integrantes
do Ministério Público do Trabalho.
Os demais requisitos de admissibilidade também se encontram
regularmente colmatados: fundamentação jurídica do pedido (ofensa aos
arts. 1º, incisos III e IV, 6º, 170, caput, 196 e 225, todos da Constituição da
República), cópia do ato normativo impugnado e a procuração com
poderes especiais para o ajuizamento da ação por parte da ANAMATRA.
No que concerne à ANPT, a entidade juntou aos autos, em
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19.01.2012, a procuração com poderes específicos e cópia da ata de
assembleia autorizativa da propositura da respectiva ação, suprindo as
irregularidades apontadas pelo Parquet.
Conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade. Superada
a preliminar, passo à análise das alegações de mérito colocadas pelas
entidades proponentes.
II.
MÉRITO
A controvérsia sub examine na presente ação direta de
inconstitucionalidade questiona a compatibilidade com o ordenamento
constitucional da disciplina normativa federal que dispõe sobre a
comercialização e o uso controlado do amianto crisotila.
Com efeito, a Lei federal 9.055/95, ora impugnada, proíbe, em seu 1º,
a extração, produção, industrialização, utilização e comercialização dos
minerais pertencentes ao grupo do denominado amianto anfibólio, e, em
seu art. 2º, permite a exploração e utilização, industrial e comercial, desde
que respeitadas alguns limites, o que foi denominado de uso controlado
do amianto do tipo crisotila (asbesto branco). Eis o teor da norma, verbis:
LEI Nº 9.055, DE 1º DE JUNHO DE 1995.
Disciplina a extração, industrialização,
utilização, comercialização e transporte do
asbesto/amianto e dos produtos que o
contenham, bem como das fibras naturais e
artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o
mesmo fim e dá outras providências.
Art. 1º É vedada em todo o território nacional:
I - a extração, produção, industrialização, utilização e
comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom),
antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades
minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos
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produtos que contenham estas substâncias minerais;
II - a pulverização (spray) de todos os tipos de fibras, tanto
de asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas
naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei;
III - a venda a granel de fibras em pó, tanto de
asbesto/amianto da variedade crisotila como daquelas naturais
e artificiais referidas no art. 2º desta Lei.
Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais
fibras, naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para
o mesmo fim, serão extraídas, industrializadas, utilizadas e
comercializadas em consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se
fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à
saúde humana.
(...) – grifo próprio.

A questão que se coloca perante esta Corte consiste em saber se a
opção legislativa em permitir a exploração e o uso controlado do
amianto crisotila no Brasil revela medida legislativa constitucionalmente
válida, ou se viola flagrantemente os princípios constitucionais invocados
(i.e., direito à saúde - CRFB/88, art. 6º e 196, dever estatal de redução dos
riscos inerentes ao trabalho e à proteção do meio ambiente - CRFB/88, art.
225, e à proteção à saúde do trabalhador – art. 7º, inciso XXII).
II.1
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO OIT 162
Ab initio, antes de se examinar os limites à revisão judicial dos
critérios estabelecidos pelo legislador competente - Lei federal 9.055/95,
frise-se -, impõe-se necessário enfrentar uma questão preliminar: a
possibilidade de afastar-se incidentalmente a aplicação da norma
federal por incompatibilidade com a Convenção n° 162 da OIT,
aprovada pelo Brasil no Decreto Legislativo n° 51/1989, “sobre a
Utilização do Asbesto com Segurança”.
13
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É que a aludida Convenção, por disciplinar tema relativo a direitos
humanos, possui status supralegal, conforme entendimento consolidado
por esta Suprema Corte (v.g., RE 349.703, Relator Min. Carlos Britto,
Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2009)
razão pela qual a legislação infraconstitucional com ela incompatível
torna-se inaplicável.
Consequentemente, em detrimento da suposta inconstitucionalidade
da orientação normativa federal, respaldar-se-ia a atuação legislativa dos
Estados e do Município de São Paulo.
Essa foi a linha de argumentação capitaneada pelo Ministro Joaquim
Barbosa, em seu voto-vista, e perfilhada pela maioria dos Ministros da
Corte, quando da apreciação – e indeferimento – pelo Plenário da cautelar
da ADI 3.937.
Segundo o i. Ministro Joaquim Barbosa, o País, ao assumir o
compromisso, no plano internacional, de substituir progressivamente a
utilização do amianto crisotila, vinculou-se também no plano interno, de
maneira que todas as unidades federadas podem, e devem, implementar
políticas de desestímulo à utilização de quaisquer espécies de amianto,
inclusive do tipo crisotila.
Em suas palavras, "a Convenção é uma norma protetora de direitos
fundamentais, em especial o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado.
Também vai ao encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana e da ordem
econômica fundada na valorização do trabalho humano, justiça social e defesa do
meio ambiente". Daí por que, prossegue o e. Ministro, "o conteúdo dessa
Convenção é definitivo para se avaliar o exercício da competência legislativa dos
estados. (...) Além de proteger o direito humano à saúde, a Convenção foi muito
feliz ao exigir que os Estados-partes condicionassem possíveis exceções nacionais
à proibição do amianto ao progressivo desenvolvimento de materiais que
pudessem substituir o crisotila".
Nesse mesmo sentido, mais recentemente, votou o Ministro Ayres
Britto quando da relatoria da ADI 3.357, em 08.11.2012, ocasião em que
defendeu que “a lei (federal – Lei 9.055/1995) assegura para todo o sempre a
vida de uma substância que tem os seus dias contados pela Convenção em que
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ele, diploma legal federal brasileiro, cita como seu fundamento de validade.
Malabarismo legislativo, ou crassa erronia técnica, é a pergunta, data vênia, que
o intérprete e aplicador da lei não pode deixar de fazer”.
Com as devidas vênias ao entendimento supracitado, ponho-me a
discordar da tese.
Do minucioso exame que fiz das disposições da Convenção 162 da
OIT, promulgada pelo Decreto Legislativo n° 126/1991, não chego à
conclusão similar. Isto porque a aludida Convenção fornece diretrizes a
serem concretizadas pela autoridade competente do país, segundo
conhecimento técnico-científico, no sentido da prevenção e do controle
dos riscos, para a saúde, oriundos da exposição profissional ao amianto,
bem como a proteção dos trabalhadores contra tais riscos (art. 3º da
Convenção 162 da OIT). Os arts. 3 e 10 da Convenção dispõem o seguinte:
ARTIGO 3º
1 - A legislação nacional deve prescrever as medidas a
serem tomadas para prevenir e controlar os riscos, para a saúde,
oriundos da exposição profissional ao amianto, bem como para
proteger os trabalhadores contra tais riscos.
2 - A legislação nacional, adotada em virtude da aplicação
do parágrafo 1 do presente Artigo deverá ser submetida a
revisão periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do
aumento do conhecimento científico.
3 - A autoridade competente poderá suspender,
temporariamente, as medidas prescritas em virtude do
parágrafo 1 do presente Artigo, segundo condições e prazos a
serem fixados após consulta às organizações mais
representativas dos empregadores e dos empregados
interessadas.
4 - Quando de derrogações estabelecidas de acordo com o
parágrafo do presente Artigo, a autoridade competente deverá
zelar por que sejam tomadas as precauções necessárias para
proteger a saúde dos trabalhadores.
(...)
ARTIGO 10
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Quando necessárias para proteger a saúde dos
trabalhadores, e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes
medidas deverão ser previstas pela legislação nacional:
a) sempre que possível, a substituição do amianto ou de
certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham
amianto por outros materiais ou produtos, ou, então, o uso de
tecnologias alternativas desde que submetidas à avaliação
científica pela autoridade competente e definidas como
inofensivas ou menos perigosas.
b) a proibição total ou parcial do uso do amianto ou de
certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham
amianto para certos tipos de trabalho.

Note-se que tais disposições orientam o legislador pátrio no sentido
da redução da utilização do amianto, sendo recomendável, sempre que
possível, a sua substituição por outras substâncias. Mesmo quando
denota um caráter impositivo (art. 10, item b), a Convenção confere aos
órgãos nacionais competentes um espaço, ainda que diminuto, de
conformação quanto à proibição total ou parcial do uso do amianto ou de
certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto.
Nesse sentido, a expressão "sempre que possível" denota o poder
atribuído à autoridade nacional para valorar aspectos peculiares de cada
país segundo critérios técnico-científicos.
O art. 3°, item 1, da mencionada Convenção, por sua vez, previu que
a legislação nacional deve prescrever "medidas para a saúde devidos à
exposição profissional ao asbesto e para proteger os riscos para a saúde
devidos à exposição profissional ao asbesto e para proteger os trabalhadores
contra tais riscos”. Já nos artigos 5º e 9º, impõe a adoção de um sistema
estatal de inspeção suficiente e adequado, quadro em consonância com
as disposições contidas na lei federal.
Daí por que, em linha diversa à defendida, não se infere do texto da
Convenção qualquer vedação absoluta e categórica da utilização do
amianto.
Na verdade, as disposições da Convenção sinalizam para a
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progressiva redução do uso da substância, sempre remetendo a um
juízo técnico e científico da autoridade competente. Em outras palavras,
compete à autoridade competente, segundo a disciplina interna de cada
país signatário, valorar qual a melhor forma de implementar, mediante
critérios técnicos e científicos, tais recomendações, de modo a otimizar a
proteção da saúde com os demais valores protegidos pela ordem
constitucional.
No Brasil, como já explicitado, a autoridade competente a que se
refere à Convenção 162 da OIT é o Poder Legislativo federal, sobretudo
pela magnitude nacional da discussão. É o Congresso Nacional que
detém o poder necessário para proceder aos juízos acerca da melhor
forma de concretizar os mandamentos da Convenção, valorando se,
diante de critérios políticos, técnicos e científicos (art. 10 da Convenção), é
legítima a proibição, em todo o território nacional, da utilização de
substâncias derivadas do amianto.
Assentada a premissa de que compete ao legislador federal
disciplinar a matéria, sendo válida, sob o ângulo das competências
legislativas, a Lei n° 9.055/95, passa-se ao exame da suposta ofensa do
aludido diploma aos direitos à saúde (art. 6º e 196 da CRFB/88) e ao meio
ambiente (art. 225 da CRFB/88).
De plano, deve-se deixar consignado que o teste acerca da
compatibilidade material entre a norma impugnada e os parâmetros
constitucionais tidos por violados não deve ocorrer sob um enfoque
estritamente jurídico. Não basta o mero cotejo de diplomas normativos
para chegar a uma conclusão satisfatória e adequada ao caso em questão.
Vale dizer: o equacionamento do caso reclama conhecimentos técnicos e
científicos que, em regra, os operadores do Direito não possuem.
Quanto ao tema, permito-me, por necessário, tecer algumas
observações preliminares.
II.2
A NECESSIDADE DE AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL E DE DEFERÊNCIA AOS
ARRANJOS INSTITUCIONAIS
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Em diversas oportunidades, externei, neste Plenário, minha
preocupação acerca da necessidade de preservação da legitimidade
democrática da judicial review – a clássica dificuldade contramajoritária –,
que decorre da circunstância de os juízes, não submetidos ao escrutínio
das urnas, poderem invalidar as decisões do legislador, ancorando-se,
muitas vezes, em disposições constitucionais dotadas de abstração e
vagueza, e, em consequência, moldando a Constituição de acordo com
suas preferências políticas. De outro lado, não raro a atuação estatal
reveste-se de dificuldades tamanhas que desafiam o próprio controle pelo
Poder Judiciário, impondo-lhe limites inescapáveis. Refiro-me aqui a
dificuldades já conhecidas e debatidas pela literatura do direito público
nacional e estrangeiro, tais como a vagueja das normas constitucionais
invocadas como parâmetros de controle, a clássica “dificuldade
contramajoritária” que decorre da anulação judicial de atos aprovados
pelos representantes do povo (ou da imposição de sua atuação) e a
complexidade técnica inerente aos temas a que o Judiciário é chamado a
analisar pela ótica estrita da validade jurídica.
Deveras, é tênue na dogmática constitucional da separação de
poderes o limite entre a defesa judicial dos valores da Constituição,
missão irrenunciável deste Supremo Tribunal Federal por força da
própria Carta de 1988 (CRFB/88, art. 102, caput), e uma espécie perigosa
de supremacia judicial, através da qual esta Corte acabe por negar
qualquer voz aos demais poderes políticos na construção do sentido e do
alcance das normas constitucionais. Como aponta a moderna doutrina,
é fundamental para a realização dos pressupostos do Estado Democrático de
Direito um desenho institucional em que o sentido futuro da Constituição se dê
através de um diálogo aberto entre as instituições políticas e a sociedade civil, em
que nenhum deles seja supremo, mas antes, que cada um dos poderes contribua
com a sua específica capacidade institucional
(BRANDÃO, Rodrigo.
Supremacia judicial versus diálogos constitucionais a quem cabe a última
palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris,
2012, p. 287).
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Indispensável, por tal motivo, uma incursão, ainda que breve, sobre
os limites da atuação do Poder Judiciário em um regime democrático.
Os ideais da democracia e do constitucionalismo, não obstante
caminhem lado a lado, vez por outra revelam uma tensão latente entre si.
É que, de um lado, a democracia, apostando na autonomia coletiva dos
cidadãos, preconiza a soberania popular, que tem no princípio majoritário
uma de suas mais importantes dimensões, tal qual preleciona Robert
Dahl (Sobre a democracia. Tradução: Beatriz Sidou. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2001). De outro lado, o constitucionalismo
propugna pela limitação do poder através de sua sujeição ao direito, o
que impõe obstáculos às deliberações do povo. Isso porque, como bem
destacou Vital Moreira, “(...) por definição, toda Constituição constitui um
limite da expressão e da autonomia da vontade popular. Constituição quer dizer
limitação da maioria de cada momento, e, neste sentido, quanto mais
Constituição, mais limitação do princípio democrático. (...) O problema consiste
em saber até que ponto é que a excessiva constitucionalização não se traduz em
prejuízo do princípio democrático” (MOREIRA, Vital. “Constituição e
Democracia”. In: MAUÉS, Antonio G. Moreira (Org.) Constituição e
Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 272).
Daí por que à jurisdição constitucional, nesse cenário, incumbe a
tarefa de encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre estes dois pilares
sobre os quais se erige o Estado Democrático de Direito – democracia e
constitucionalismo.
A depender da calibragem de suas decisões (i.e., atribuindo
importância maior a qualquer destes ideais), os tribunais podem tolher a
autonomia pública dos cidadãos, substituindo as escolhas políticas de
seus representantes por preferências pessoais de magistrados não
responsivos à vontade popular, ou, ao revés, podem as cortes chancelar o
advento de um despotismo das maiorias, de maneira a comprometer a
supremacia e a efetividade da Lei Fundamental. A amparar essa
importantíssima premissa, John Hart Ely (Democracy and distrust: a theory
of judicial review. Cambridge: Harvard University Press, 1980, p. 102-103)
vaticina que os Poder Judiciário deve agir como “árbitro” ou uma espécie
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de “fiscal” das regras do jogo político. Por isso, deveria interferir, apenas,
quando um “time está ganhando uma vantagem injusta”, não porque “um
time está ganhando ou perdendo”.
Nesse sentido, a Constituição não pode ser vista como repositório de
todas as decisões coletivas, senão apenas dos lineamentos básicos e
objetivos fundamentais da República. Deve-se, portanto, rechaçar
qualquer
leitura
maximalista
das
cláusulas
constitucionais,
nomeadamente aquelas dotadas de elevado grau de vagueza e de
indeterminação semântica, que acabe por aniquilar o papel da política
ordinária na vida social. É esse o magistério de Dieter Grimm
(Constitution Adjudication and democracy.
Israel Law Review, vol. 33,
1999, p. 210):
“A Constituição estrutura a ação política organizando-a,
guiando-a, limitando-a. Mas ela não regula a ponto de a política
estar reduzida à mera execução de ordens constitucionais.
Dentro da moldura constitucional, os órgãos políticos estão
livres para fazer as escolhas que, de acordo com seu ponto de
vista, o bem comum exige. A eleição decide qual dos pontos de
vista em competição é o preferido pela sociedade e qual o
grupo político deve, dessa forma, liderar as posições no Estado
e executar seu programa político. A seu turno, as Cortes,
especificamente as Cortes Constitucionais, são chamadas a
controlar se os outros ramos de poder, ao definir, concretizar e
implementar os objetivos políticos agiram de acordo com os
princípios constitucionais
e não ultrapassaram os limites
2
constitucionais” .
2

[Do original: The constitution structures political action by organizing, guiding and
limiting it. But it does not regulate it to an extent which would reduce politics to mere execution of
constitutional orders. Within the framework of the constitution the political organs are free to make
those choices which, according to their view, the common best requires. The election decides which of
the competing views is preferred by society and which political group may therefore fill the leading
positions in the state and carry out its political program. By contrast, courts and especially
constitutional courts, are called to control whether the other branches of government, in defining,
concretizing and implementing the political goals, have acted in accordance with the constitutional
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Sem embargo, não se pode perder de mira que a Constituição
representa autêntica norma jurídica, dotada de força cogente,
vocacionada a conformar condutas e apta a ensejar consequências pelo
seu descumprimento. De há muito as Constituições deixaram de ser
vistas como mera folha de papel, como sugeria Ferdinand Lassale (A
essência da Constituição. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1988), para assumir a
posição de centralidade no sistema jurídico, enquanto definidora dos
cânones estruturantes do Estado de Direito.
A efetividade da Constituição depende, em grande medida, da
atuação das Cortes, as quais, embora não monopolizem a sua
interpretação, como ensina o jurista alemão Peter Häberle (Hermenêutica
constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição
para a interpretação pluralista e "procedimental" da constituição. tradução de
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2002), têm como
função precípua fiscalizar a observância e zelar pelo respeito das
limitações constitucionais, cuja própria existência, como apontava
Alexander Hamilton, somente pode ser preservada por meio do Judiciário,
cuja função deve ser a de declarar nulos todos os atos contrários ao conteúdo
manifesto da Constituição. Sem isso todos os direitos e prerrogativas não
significariam nada (HAMILTON, Alexander. The Federalist, nº LXXVIII.
Nova Iorque: Scribner, Armstrong, 1876, p. 541 - tradução livre do
original).
Como anteriormente referido, eis o desafio da jurisdição
constitucional no Estado Democrático de Direito: não ir além da sua
missão, nem ficar aquém do seu dever. Na lição irretocável de Daniel
Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto,
“de um lado, deve-se
reconhecer o importante papel do Judiciário na garantia da Constituição,
especialmente dos direitos fundamentais e dos pressupostos da democracia. Mas,
de outro, cumpre também valorizar o constitucionalismo que se expressa fora das
cortes judiciais, em fóruns como os parlamentos e nas reivindicações da sociedade
civil que vêm à tona no espaço público informal”
(SARMENTO, Daniel;
principles and not transgressed the constitutional limits].
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SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional. Teoria, história
e métodos de trabalho . Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 240).
Como consectário, seria antidemocrático atribuir a juízes não-eleitos
e não responsivos à vontade popular a imposição de comportamentos
e/ou a invalidação de atos normativos emanados de autoridades
escolhidas pelo povo. Stephen Breyer (Making Our Democracy Work. A
Judges View. New York: Vintage Books, 2010, p. 121 - tradução livre),
Associate Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, não se distancia
da mesma lógica ao assentar que “a Constituição exibe uma preferência
democrática por soluções elaboradas por aqueles que o povo elegeu”.
Sem embargo, e ancorando-me no valioso escólio de James Bradley
Thayer (The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional
Law. Harvard Law Review. Vol. 7, No. 3, 1893, p. 129/156, disponível em
<https://archive.org/details/jstor-1322284>), reputo que a uma atuação
mais incisiva e particularista dessa Suprema Corte, a partir da
invalidação de leis ou atos normativos, somente deve ocorrer nas
hipóteses de cabal e inconteste ultraje à Constituição, de ordem que,
nas situações de dúvida ou dissenso razoável acerca da
(in)compatibilidade do conteúdo da norma adversada com a Lei
Fundamental, a declaração de constitucionalidade é medida que se
impõe, mormente pela presunção de que o legislador, investido que é
em suas prerrogativas pelo batismo popular, se afigura autoridade
máxima na tomada de decisões políticas legítimas substantivas à luz
dos cânones constitucionais.
A inconstitucionalidade, portanto, para ser reconhecida, deve ser
chapada.
A postura de autorrestrição judicial, nesses casos, se justifica em
decorrência do fato de que a colmatação do sentido das disposições
magnas se situa no amplo espaço de conformação legislativa, motivo por
que eventual crítica à substância do produto legislativo não pode, nunca,
ter o condão de inquiná-la de nulidade.
Se estas contingências impõem per se certa dose de cautela no
exercício da jurisdição constitucional, a própria discussão de fundo
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potencializa essa preocupação.
É que, como salientei anteriormente, o teste acerca da
compatibilidade material entre a norma impugnada e os parâmetros
constitucionais tidos por violados não deve ocorrer sob um enfoque
estritamente jurídico. Vale dizer: o equacionamento do caso reclama
conhecimentos técnicos e científicos que, em regra, os operadores do
Direito não possuem. In casu, a questão jurídica debatida (i.e.,
constitucionalidade ou não da norma que permite, respeitados
determinados limites e condições, a extração, industrialização, utilização
e comercialização do amianto crisotila) revela amplo dissenso no seio da
sociedade, mormente no espaço científico.
A questão que se coloca perante esta Corte consiste em saber se, ante
a clarividente opção legislativa em permitir a exploração e o uso
controlado do amianto crisotila no Brasil, aliado à completa ausência de
consenso quanto à exploração segura do produto, bem como as
consequências imensuráveis de sua substituição por outras substâncias, o
Judiciário detém competência para invalidar a escolha legislativa, com
fundamento em suposta contrariedade à Constituição e o dever de
proteção à saúde.
Pois bem.
Ciente dessa limitação institucional, o eminente Ministro Marco
Aurélio determinou a realização de audiência pública para que fossem
ouvidos diversos especialistas e autoridades do meio científico, com
vistas a permitir uma melhor visualização a nós, Ministros da mais Alta
Corte de Justiça do país, acerca da controvérsia travada nestas ADIs e
ADPF. Nos dias 24 e 31 de agosto de 2012, participaram várias
autoridades e profissionais com experiência em áreas relacionadas à
matéria, como Medicina, Química, Economia, Segurança e Medicina do
Trabalho e Meio Ambiente.
Desta audiência pública, alguns dados são dignos de nota: (i) em
primeiro lugar, a temática do amianto se revela uma importante política
pública em termos de interesse nacional. É que, dos dados levantados,
extrai-se ser o Brasil responsável por 20% da produção anual mundial de

23
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13635659.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 158 de 302

ADI 4066 / DF
amianto, ocupando a terceira posição no ranking de maiores produtores;
(ii) em segundo lugar, a sua comercialização movimenta cerca de R$ 2,5
bilhões de reais, representando um acréscimo anual de mais R$ 1,5 bilhão
de reais ao Produto Interno Bruto, e (iii) em terceiro lugar, que realmente
há um relativo dissenso na própria comunidade científica acerca do uso
seguro do amianto tipo crisotila e, sobretudo, dos seus substitutos
funcionais, como recomenda a Convenção da OIT, por exemplo. Aliás, a
divergência se verifica dentro da própria Administração, de sorte que,
enquanto representantes dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente
recomendam a eliminação do uso de amianto crisotila no país, os
Ministérios do Desenvolvimento e de Minas e Energia defendem o uso
controlado da substância. Inegavelmente, quanto a este terceiro aspecto,
os interesses econômicos em jogo desempenham um significativo papel
nas conclusões apresentadas, fazendo pender a balança para o lado que
melhor lhe aprouverem.
Apenas a título de nota, a denotar a complexidade do tema, o Dr.
David Bernstein, PhD em medicina e toxicologia ambiental pelo Instituto
de Medicina Ambiental da Universidade de Nova Iorque, pontuou que há
dados limitantes para realizar uma avaliação científica das fibras
substitutas que estão sendo propostas e que isso deve levar a uma
preocupação maior do que o uso da crisotila. Assegurou a existência de
prova científica recentemente publicada de que o amianto crisotila é
muito menos perigoso do que a forma anfibólica e que, diante do controle
e da utilização apropriada no fibrocimento, não apresenta risco excessivo
para a saúde do trabalhador.
Em sentido oposto, o Dr. Arthur L. Frank, professor patologista e
pesquisador dos efeitos cancerígenos do amianto crisotila esclareceu que
diversas organizações internacionais e todos os órgãos governamentais
dos Estados Unidos chegaram à conclusão de que qualquer forma de
amianto é perigosa. Revelou que a crisotila pura causa o mesotelioma em
muitos países e que a expressão “uso controlado” é uma utopia, pois o
mineral não pode ser manuseado de maneira segura.
De qualquer forma, uma conclusão salta aos olhos após as
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exposições na Audiência Pública: o equacionamento da controvérsia
contida nestas ações requer, necessariamente, uma expertise que esta
Suprema Corte não possui.
Como dito linhas acima, a dogmática jurídica não oferece um
instrumental seguro para responder satisfatoriamente uma causa de
tamanha complexidade, do ponto de vista técnico e científico. Mesmo
após oitiva das autoridades, permanece uma nuvem cinzenta acerca dos
danos à saúde causados tanto pela utilização controlada do amianto
crisotila, nos limites engendrados pela legislação nacional, quanto pelo
uso de seus substitutos funcionais (e.g., álcool polivinílico e do
polipropileno), como defendem alguns. Nesse ponto, aliás, o Dr. Thomas
Hesterberg, mestre em biologia e doutor em toxicologia, apontou, na
audiência pública, que as possíveis substâncias substitutas não foram
adequadamente investigadas, mostrando-se arriscado trocar uma
substância já conhecida por outras cujos eventuais efeitos toxicológicos e
o desempenho na indústria ainda são ignorados.
Diante desse contexto, indaga-se: a partir da dúvida acerca do uso
seguro e controlado do amianto crisotila, qual a instituição detém a
palavra final acerca da sua proibição ou não? Seria o Poder Judiciário ou
o Poder Legislativo?
Parece-me que a postura de autocontenção da Suprema Corte e de
deferência à opção feita pelo legislador federal deva ser a que melhor
atenda ao caso em tela.
A uma, porque há uma maior legitimidade democrática dos agentes
políticos investidos pelo batismo popular para o estabelecimento de
políticas públicas, sobretudo em matéria de saúde. Em um Estado
Democrático de Direito, cabe ao legislador, e não ao magistrado realizar,
prima facie políticas públicas. Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário
imiscuir-se em tal seara, notadamente para realizar a fiscalização das
políticas públicas implementadas ou para dar um input nos demais
órgãos do Estado para saírem da inércia, sempre que a omissão
comprometer a efetividade e a eficácia das disposições da Carta de 1988,
em especial aos direitos e garantias fundamentais.
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A duas, porque, assim como fez o Supremo Tribunal Federal, o
Congresso Nacional realizou diversas audiências e consultou inúmeros
órgãos antes da edição da Lei n° 9.055/95, chegando à conclusão de que o
uso seguro da utilização de amianto da espécie crisotila não representaria
um risco à saúde. Não se afigura legítimo sobrepor a Audiência Pública
aqui realizada àquelas feitas pelo Legislativo federal quando se debatia a
respeito da vedação/permissão do uso do amianto crisotila.
A três, porque, como já ressaltado, inexiste na literatura médica
estudos contundentes acerca da toxicologia do álcool polivinílico e do
polipropileno – substâncias consideradas substitutas do amianto. Em
termos práticos, se esta Suprema Corte encampar a tese de que o amianto
do tipo crisotila viola o direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Carta
da República, haveria a substituição de um risco à saúde, devidamente
estudado e documentado, por um risco, não estudado pela literatura
médica. E, por evidente, tal substituição não se mostra legítima.
A quatro, porque, diversamente do Poder Judiciário, o Poder
Legislativo possui órgãos especializados dotados de maior capacidade
técnica para lidar com questões de alta complexidade técnico-científica.
Eis o parâmetro: quanto mais técnica for a controvérsia, maior deverá
ser a deferência do Poder Judiciário às opções políticas definidas pelo
legislador ordinário.
Trata-se, destarte, de uma postura de humildade institucional:
reconhecer que o Poder Judiciário não é capaz de oferecer respostas
satisfatórias a todas as questões que lhe são trazidas.
Lastreado nessas premissas, o debate acerca da possibilidade do uso
controlado do amianto crisotila deve ser capitaneado pelas instâncias
políticas majoritárias. É que, em uma democracia, ao menos quando
idealmente pensada, o espaço político, notadamente o Parlamento, é o
locus em que devem ocorrer as deliberações sobre questões políticas
fundamentais da sociedade. Vale dizer: é o Congresso Nacional, e não o
Judiciário, o locus por excelência para a tomada de decisão de primeira
ordem sobre a matéria (sobre o tema de decisões de primeira e segunda
ordens cf. SUNSTEIN, Cass R.; ULLMANN-MARGALIT, Edna. Second-
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Order decisions. John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper
No. 57, 1998), extraindo o sentido e o alcance das cláusulas
constitucionais, em especial por serem também intérpretes autênticos da
Constituição.
Neste ponto, uma postura de deferência com relação à possibilidade
e ao limite do uso controlado do amianto crisotila indica que o Poder
Judiciário mantém uma postura dialógica com o Poder Legislativo, não se
arvorando como detentor da última palavra em matéria de interpretação
constitucional. Perfilhando similar entendimento, a jurista canadense
Christine Bateup preleciona que o uso judicial das
virtudes passivas
promove o diálogo constitucional por propiciarem aos poderes políticos
de governo, em conjunto com a sociedade, a oportunidade de debater e
resolver questões constitucionais divisoras por meio de canais
democráticos. (BATEUP. Christine. The Dialogic Promisse. Assessing the
Normative Potential of Theories of Constitutional Dialogue.
Brooklyn
Law Review. Vol. 71 (3), 2006, p. 1.132).
Aliás – importante ressaltar –, atualmente correm nas Casas
Legislativas diversos projetos de lei visando discutir a possibilidade da
proibição da exploração do amianto crisotila no Brasil. Dentre eles, temos
o PL 2.186/1996, apresentado pelos então deputados Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira, que “dispõe sobre a substituição progressiva da produção e
da comercialização de produtos que contenham asbesto/amianto”. Mas é no
Senado Federal que o tema está candente. Muito recentemente, o Senador
Paulo Paim apresentou o PLS 30/2017 com vistas a estabelecer a “proibição
de atividades com o amianto ou asbesto, salvo destinação exclusiva a pesquisas”,
tipificar “o descumprimento como infração sanitária” e revogar “a Lei nº
9.055/1995”.
Em consulta à tramitação do referido projeto, no sítio
eletrônico do Senado Federal, consta que foi realizada audiência pública
no recentíssimo dia 08.05.2017, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), em que trabalhadores, médicos, políticos
e representantes do governo discordaram sobre o banimento, no Brasil,
da exploração e do uso do amianto, ocasião em que o ponto nodal foi a
reafirmação da completa indefinição científica a respeito do uso
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controlado do amianto.
De fato, é no Parlamento, e não no Poder Judiciário, que as
discussões públicas devem ocorrer por excelência. Não se trata de um
argumento acaciano, mas, ao revés, de um postulado ínsito à democracia,
que não pode ser negligenciado. A questão, absolutamente controversa no
mundo científico especializado, deve permanecer em discussão, sob pena
de um paternalismo judicial ou, para utilizar uma expressão bastante em
voga, uma supremocracia (VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia.
Revista de Direito do Estado, ano 3, n. 12, p. 107-142, out/dez 2008). Na
realidade, diversamente do que abreviar a discussão, como se daria no
caso de declaração de inconstitucionalidade da lei federal, o papel desta
Suprema Corte é permitir que os debates sejam realizados de forma
republicana, transparente e com os canais de participação abertos a todos
o que queiram deles participar. Esse sim é o modelo de atuação legislativa
legítima, tal qual concebido por John Hart Ely (Democracy and Distrust. A
Theory of Judicial Review. Cambridge: Harvard University Press, 1980).
Há mais. Ao lado da legitimidade democrática, vislumbro na espécie
maior capacidade epistêmica do Poder Legislativo para tratar do assunto.
Para além do argumento democrático, a especialização das funções
públicas depende da correspondente organização de estruturas
administrativas aptas ao desempenho das atividades propostas
(ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. Harvard Law Review,
v. 113, n. 3, p. 663-727, jan. 2000, p. 634). In casu, como se pode notar pelos
documentos anexados ao Projeto de Lei que resultou na lei ora
questionada, e às inúmeras audiências públicas realizadas sobre o tema,
tanto no âmbito do Legislativo, como da própria Suprema Corte,
importante reafirmar que a controvérsia é marcada por debates técnicos
que fogem ao conhecimento convencional e ao raciocínio puramente
jurídico.
Nesses casos que necessariamente envolvem conhecimentos
técnicos, e em se tratando de políticas públicas que não se mostram, à
evidência, insuficientes ou inadequadas em termos de proteção à saúde, a
postura mais adequada ao Poder Judiciário é a de autocontenção (judicial
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self-restraint) e de deferência às valorações realizadas pelos órgãos
especializados, dada sua maior capacidade institucional para o
tratamento da matéria (cf. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a
philosophical examination of rule-based decision-making in law and in
life. Oxford: Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE,
Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law &
Economics Working Paper nº 156, 2002).
O Judiciário não pode arvorar-se na condição de detentor da
verdade absoluta, sobretudo quando estão em jogo discussões complexas,
que demandam conhecimentos dos mais variados campos do saber.
Nesse contexto, o debate travado no Congresso Nacional com
especialistas na área recomenda autêntica humildade judicial na
apreciação deste tema. Não são os membros do Poder Judiciário, nem os
do Ministério Público, que salvarão a sociedade de todos os seus
problemas. Inexistindo evidente equívoco do legislador, deve-se
prestigiar as suas escolhas, como deve ser o caso ora em análise. Aliás, se
é certo que, embora tenha sido expressamente ventilada no Congresso a
opção de proibir o uso do amianto crisotila, venceu, no debate técnico e
democrático, o entendimento quanto à possibilidade do seu uso
controlado, não poderia esta Corte, ante a indefinição da própria
Academia, defender que essa opção é inviável, ou, ainda pior, assumir
que o amianto deva ser proibido em virtude dos riscos que gera à
coletividade ante o uso indevido, como alguns amici curiae intentaram.
Aceitar tal tese ocasionaria a necessidade de vedar, verbi gratia, com razão
muito maior, o comércio e o uso de veículos automotores, ou melhor,
tudo que, fora do uso normal, seja capaz de trazer danos. Vivemos, de
fato, numa sociedade marcada pelos riscos, de sorte que, como ressaltado
pelo i. relator da ADI 3.937, Ministro Marco Aurélio, “incumbe ao Supremo
presumir que as pessoas agem de modo correto, de boa-fé, na condução dos
negócios privados” e, ademais, incumbe ao Judiciário e aos órgãos da
Administração responsabilizar aqueles que violam os limites e as normas,
ainda que o resultado seja a própria responsabilização do Estado pelas
suas omissões. Trata-se de dever constitucional imposto ao poder público
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pelo art. 225, § 1º, V, que determina a necessidade de “controlar a produção,
a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”.
Nesse ponto específico, interessante a constatação, extraída da
audiência pública pelo Dr. Jacques Dunnigan, PhD em biologia e
Professor Assistente do Departamento de Biologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Sherbrooke, de que, quanto ao amianto
crisotila, pode haver um perigo em potencial trazido pela substância, mas
as condições reais de uso é que levarão a uma resposta de cunho
patológico ou não. Enfatizou que, no mesmo grupo de substâncias
perigosas, temos os contraceptivos de via oral, os raios X, as emissões de
diesel e a fabricação de calçados, das quais não se cogita o banimento,
mas, apenas, seu uso e/ou exposição controlados.
De toda forma, propugno, neste ponto em apreço, pela adoção de
uma postura judicial minimalista (cf. SUNSTEIN, Cass R. One case at a
time: judicial minimalismo on the Supreme Court. Cambridge: Harvard
University Press, 1999), apelando à necessária humildade que deve
presidir o nobre exercício da função jurisdicional, em especial no controle
concentrado de constitucionalidade de leis e atos do Poder Público, sob
pena desse Tribunal convolar-se em verdadeira “Academia de Ciências” –
para lançar mão de feliz expressão da Ministra Ellen Gracie, por ocasião
do julgamento da medida cautelar na ADI 3.937.
Apenas a título de nota, como exemplo – no meu entender – de
atitude de modéstia judicial, a Suprema Corte da Índia (Case Type: Writ
Petition (Civil), Case Number 260, Year 2004), um dos maiores importadores
do amianto brasileiro, no dia 21.01.2011, enfrentando temática simular à
presente, considerou que é preciso controlar o uso do amianto, mas
reconheceu que não pode proibir a utilização da substância no país, e
pelo motivo aqui sustentado: quem possui competência para disciplinar
tema tão polêmico e específico é o Poder Legislativo, através de seus
representantes eleitos. Consta a seguinte passagem no acórdão: “não há
dúvida de que é matéria afeta diretamente ao domínio do Poder Legislativo, e o
legislador, investido do batismo popular, tomou medidas na direção da
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promulgação da lei que entendeu necessária (permitindo o uso controlado do
amianto). A emissão de qualquer direção ou formulação de qualquer outra
política por este Tribunal obviamente será um exercício que não nos compete” 3.
Destarte, por toda a linha de argumentação desenvolvida até o
momento, entendo que a solução que melhor se apresenta, no caso
concreto, é aquela que prestigia a deliberação parlamentar federal do uso
controlado ou da proibição da exploração do amianto crisotila.
Estes são argumentos suficientes para placitar a constitucionalidade
da Lei federal 9.055/95.
Mas não é só.
Toda opção legislativa implica, necessariamente, a assunção de riscos
que, muitas vezes não podem ser mensurados. Isso não será diferente
com a decisão que será proferida pelo Supremo Tribunal Federal neste
caso. É dizer, qualquer decisão da Suprema Corte, seja para referendar a
permissão legal da comercialização do crisotila, seja para vedá-la, irá
acarretar algum tipo de risco à sociedade. Basta ponderar se os riscos
gerados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal podem se
sobrepor legitimamente aos riscos advindos das decisões políticas
tomadas pelo legislador. Mais uma vez, a resposta é negativa.
Ademais, ante a natureza principiológica do direito à saúde e do
direito ao meio ambiente, a sua realização ocorrem diferentes graus, a
depender das premissas fáticas e jurídicas, na forma como defendida por
Robert Alexy. Na espécie, o legislador federal, após examinar os
diferentes critérios técnicos e jurídicos, sopesou a proteção à saúde e ao
meio ambiente com outros valores igualmente relevantes (e.g., o princípio
da livre iniciativa), entendendo que a melhor solução seria aquela que
proscreve a comercialização de todos os derivados de amianto, exceção ao
tipo crisotila. Neste particular, a utilização do princípio da
proporcionalidade, com a aplicação de seus três subprincípios
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito)
3

Tradução livre do original: “Thus, there could be no doubt that it is a matter which
squarely falls in the domain of the legislature and the legislature in its wisdom has taken steps in the
direction of enacting necessary law. Issuance of any direction or formulation of any further policy by
this Court will obviously be a futile exercise”.
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ratificam a constitucionalidade da norma impugnada. De início, essa
opção legislativa promove a finalidade para a qual se propõe, qual seja a
proteção do meio ambiente e da saúde (tese da adequação ou
idoneidade). Ademais, a medida acomoda os interesses colidentes,
porquanto a permissão do uso do amianto crisotila restringe
minimamente o direito à saúde e ao meio ambiente, ao mesmo tempo que
resguarda a livre iniciativa dos produtores e comerciantes de amianto,
revelando-se, destarte, a menos gravosa (teste da necessidade ou
exigibilidade). Por fim, a declaração de inconstitucionalidade da norma
implicaria mais prejuízos do que benefícios; mais ônus que bônus, visto
que acarretaria manifestos prejuízos econômicos tanto aos produtores,
comerciantes e exportadores de amianto, quanto à própria economia
nacional (teste da proporcionalidade em sentido estrito).
Insta ressaltar, também, que inexistem dados estatísticos hodiernos
precisos acerca de doenças relacionadas ao amianto. Como bem
enfatizado na Audiência Pública, os registros a este respeito datam de
mais de 30 anos atrás, ocasião em que legislação protetiva dos
trabalhadores era incipiente e a exploração do amianto se dava,
sobretudo, pelo tipo anfibólico, extremamente nocivo, inclusive para os
padrões de segurança contemporâneos.
Por derradeiro, o princípio da precaução, em matéria relativa a
direito ambiental, não suporta a tese da inconstitucionalidade da norma
federal impugnada.
De fato, há uma excessiva vulgarização na aplicação do aludido
princípio, alçado muitas vezes à condição de dogma. Mais que isso, o
princípio da precaução é utilizado promiscuamente como uma
verdadeira caixa preta dentro da qual podem ser extraídas as mais
diversas consequências jurídicas. Uma delas consiste em utilizar o Poder
Judiciário como uma instância substitutiva de opções legislativas sempre
que não se for possível precisar os danos porventura causados ao meio
ambiente. No caso específico, inexistem estudos comprovando o impacto
do crisotila sobre o meio ambiente, razão pela qual a sua aplicação, como
forma de coibir a utilização do derivado do amianto, deve ser rejeitada.

32
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13635659.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. LUIZ FUX

Inteiro Teor do Acórdão - Página 167 de 302

ADI 4066 / DF
Por todas essas razões, a declaração de constitucionalidade da lei
federal ora em análise revela-se medida de respeito e deferência ao
Poder Legislativo. Consetariamente, pedindo todas as vênias aos
entendimentos contrários, entendo que esta Corte deve adotar uma
postura de humildade institucional apta a, a um só tempo, prestigiar o
desenho institucional delineado pelo constituinte de 1988 e promover de
forma mais satisfatória os postulados democráticos, sem asfixiar o âmbito
de atuação constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo. A partir
dessa conduta, este Tribunal, sabedor de sua posição epistêmica,
reconhece a existência de desacordo razoável em uma sociedade
heterogênea, de modo que se mantém "intensamente consciente de suas
próprias limitações” (STEILEN, Matthew J. Minimalism and deliberative
democracy: a closer look at the virtues of 'shallowness'. Seattle University
Law Review, v. 33, p. 391-435, jan. 2010, p. 396).
Concluindo, Senhor Presidente, voto pela improcedência do pedido
na ADI 4.066, para declarar a constitucionalidade da Lei federal 9.055/95.
No tocante às ADIs 3.357, 3.406, 3.470, 3.937 e ADPF 109, voto pela
procedência do pedido, para declarar inconstitucionais as legislações
locais impugnadas. Ressalto, por fim, que não voto na ADI 3.356, tendo
em vista que o Relator, meu antecessor nesta cadeira, Ministro Eros Grau,
já votou quanto ao mérito da ação (i.e., pela procedência do pedido).
III.
DISPOSITIVO
Ex positis, voto pela improcedência do pedido na ADI 4.066, para
declarar a constitucionalidade do artigo 2º da Lei federal n° 9.055/95.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, inicialmente cumprimento a Ministra Rosa Weber pelo
substancioso voto que traz ao exame deste Plenário. Também saúdo os
Colegas que fizeram uso da palavra antes de mim. Também trouxeram
aportes muito importantes, relevantes para o debate. Mas eu gostaria
desde logo de adiantar o meu voto, dizendo que acompanho
integralmente o pronunciamento da Ministra Rosa Weber. E o faço, em
resumo, pelos seguintes motivos ou pelas seguintes razões.
A lei em questão, especialmente o artigo 2º desta Lei 9.055/95, como
bem enfatizou o Ministro Edson Fachin, foi editada há 22 anos, quando
não havia ainda certeza científica relativamente aos terríveis males que o
amianto crisotila causa para a saúde. Não havia nenhuma dúvida mais
fundamentada relativamente a estes aspectos negativos para a própria
subsistência dos trabalhadores que lidam com este material e a própria
espécie humana, por extensão. Mas hoje, passadas mais de duas décadas,
não há mais dúvida quanto aos malefícios dessa substância. Eu não me
reporto às divergências que foram trazidas à baila na audiência pública,
nem a trabalhos teóricos que também são contrastantes, como não
poderia deixar de ser, em se tratando de estudos acadêmicos
universitários. Mas a verdade é que, como bem afirmou a Ministra Rosa
Weber, hoje existem documentos internacionais que foram emitidos,
exarados por agências da maior respeitabilidade, e também internos, que
não deixam mais nenhuma dúvida quanto ao dano à saúde daqueles que
lidam com o amianto crisotila.
Havia inicialmente, todos nós sabemos, e isto foi levantado da
tribuna e os memoriais também enfatizaram este aspecto, uma certa
ênfase no argumento de que apenas um determinado tipo de amianto é
que fazia mal à saúde, e não o amianto crisotila, que é justamente aquele
mais explorado industrialmente, que se encontra na natureza com maior
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prodigalidade. Mas eu ousaria dizer que não há mais dúvida, na
comunidade científica mundial e brasileira, quanto ao potencial
cancerígeno de todas as variedades do amianto, inclusive do crisotila.
Eu queria fazer menção à Nota Descritiva 343, da Organização
Mundial de Saúde, que foi editada em julho de 2010, portanto, uma data
bem posterior à edição desta lei de 1995 ora contestada, onde se consigna
que o amianto, em todas as variedades, inclusive o crisotila, é altamente
cancerígeno.
Há um outro documento importante, que é o Critério 23 da
Organização Mundial de Saúde, depois, há várias publicações da agência
ambiental norte-americana, editados também recentemente, que
reportam que é impossível o controle absoluto da dispersão do pó de
amianto e que não existe limite de tolerância seguro para exposição
humana.
Outra entidade da maior respeitabilidade é a Internacional Agency
Research of Cancer, uma entidade de pesquisa de câncer ligada também à
Organização das Nações Unidas, e classifica o amianto crisotila no grupo
destinado à substâncias sobre as quais não há dúvida científica quanto à
carcinogenicidade para humanos. E, no Brasil, o próprio Governo
reconhece isso. A Portaria Interministerial 9, do Ministério da Saúde, do
Trabalho e da Previdência Social, de 7.10.2014, também posterior à edição
à norma, editou a lista nacional de agentes cancerígenos humanos,
incluindo o amianto crisotila, no grupo 1, ou seja, no das substâncias
reconhecidamente cancerígenas para humanos. E, ainda, o Decreto 3.048,
de 6 de maio de 98, que regulamenta a Previdência Social, no Brasil, no
Anexo II, Lista A, item II, considera o amianto como agente etiológico e
de risco associado às seguintes doenças ocupacionais: neoplasia, câncer
maligno do estômago, neoplasia maligna da laringe, neoplasia maligna
dos brônquios e do pulmão, mesotelioma da pleura, mesotelioma do
peritônio, mesotelioma do pericárdio, placas pericárdias, asbestose,
derrame pleural e placas pleurais. O próprio Governo reconhece isso.
Muito tempo depois de editada a norma. Então, há uma carência de
proteção, e o Supremo Tribunal Federal precisa se pronunciar sobre isso,
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eis que foi provocado por duas entidades que nós reconhecemos ter
legitimidade ad causam para isso. Não podemos ficar omissos, não
podemos pronunciar o non liquet. Nós temos que nos posicionar. Com o
devido respeito, a deferência ao legislador tem limites, quando está em
causa a saúde do cidadão brasileiro.
Ainda que houvesse alguma dúvida com relação à lesividade do
amianto crisotila para a saúde humana, nós teríamos que aplicar aquele
princípio, que hoje é universalmente reconhecido e já, várias vezes,
invocado por este egrégio Plenário, que é o princípio da precaução, que
está consubstanciado no Princípio 15. É o princípio da declaração Rio-92
sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e foi proposto na
Conferência do Rio de Janeiro, de junho de 1992, que está explicitado da
seguinte maneira:
"Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos
Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas
preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou
irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total
como razão para o adiamento de medidas eficazes, em termos
de custo, para evitar a degradação ambiental".

E, por via de consequência, os riscos à saúde da coletividade.
Esse princípio da precaução é hoje universal, foi repetido na
Convenção sobre Diversidade Biológica e no Protocolo de Cartagena
sobre Biossegurança. Todos esses documentos contaram com a adesão do
Brasil, formalmente.
Portanto, não fosse, a meu ver, a inafastável certeza científica dos
riscos, não potenciais, mas efetivos à saúde dos brasileiros, especialmente
dos trabalhadores que entram em contato com crisotila amianto, pelo
menos, em homenagem ao princípio da precaução, nós teríamos e temos
o dever de declarar inconstitucional este art. 2º da lei 9.055, de 1955, como
bem assentou a ilustre Relatora, por colidir, esse dispositivo legal, com o
art. 7º, XII, da Carta Magna, que protege a saúde dos trabalhadores; o art.
196, também de nossa Carta Política, que assegura a todos os cidadãos
que vivem no Brasil o direito à saúde; e, finalmente, o art. 225 também
garante um meio ambiente protegido para todos que aqui vivem.
3
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Então, Senhora Presidente, em brevíssimo resumo, pedindo vênia
àqueles que divergiram, louvando mais uma vez o cuidadoso voto da
eminente Ministra Rosa Weber, eu a acompanho integralmente para
declarar inconstitucional esse dispositivo.

4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13602514.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 172 de 302

23/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Presidente, então,
como já disse na suscitação do debate que fiz, tenho a impressão de que
estamos diante de um tema assaz delicado. Já foi demonstrado agora
inicialmente no voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Percebo que o voto de Sua Excelência a Ministra Relatora traz uma
análise muito cuidadosa sobre a existência, aqui, de uma possível
omissão, que se traduziria na falha, na falta de cumprir um dever de
proibição. Certamente, esse é um tema realmente sério.
Diante disso, poderíamos ter uma série de perguntas e essas
perguntas virão. Isso tem acontecido na relação complexa com o próprio
Congresso Nacional. Se se trata de uma omissão, muito provavelmente
caberia a nós indicarmos exatamente a omissão, em que ponto a lei é
omissa e como o Congresso deveria colmatar essa lacuna, qual seria a
fórmula a ser adotada. Muito provavelmente, diante da decisão que se
viesse a tomar no sentido da possível inconstitucionalidade, que é uma
inconstitucionalidade derrogatória, derrogativa, o Congresso diria que o
Supremo declarou a inconstitucionalidade inclusive com base na causa
petendi adotada e que havia uma omissão; muito provavelmente teremos
que conviver com a reedição de outro texto normativo a propósito dessa
temática. Essa é uma questão relevantíssima nesse contexto e nesses
imbróglios que, de quando em vez, envolvem o próprio Supremo
Tribunal Federal nesse diálogo complexo com o Congresso Nacional.
Parece-me forte também, nos argumentos do Ministro Alexandre de
Moraes, que, se falamos de falta de um dever de proteção, teríamos que
elencar as hipóteses e, eventualmente, tomar medidas, inclusive com base
no princípio da precaução, se fosse o caso, que eventualmente até
pudessem suspender o uso do amianto ou a sua produção ou seja lá o que
fosse, até que viessem as medidas recomendadas. Mas quais são as
medidas? Quais são as hipóteses que se colocam nesse sentido? A meu
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ver, essa é uma pergunta que não é meramente retórica, mas é de difícil
resposta por parte desta Casa, tendo em vista exatamente a competência
que se defere, claro, ao próprio Congresso Nacional para aprovar a lei. O
Congresso, aqui, defere ao Poder Executivo a dinâmica desse sistema de
atualização das medidas que devem ser tomadas, inclusive aferições que
precisam ser feitas em relação aos danos que se podem perpetrar à saúde
do empregador, dentre outros.
Parece-me, sem embargo da preocupação que todos têm com a
seriedade da controvérsia, que estamos em um daqueles casos realmente
limítrofes, em termos de jurisdição constitucional, e talvez, se fosse o caso
de adotar um juízo sensório – e reconheço que temos dificuldade nesse
diálogo, precisamos, de fato, ativá-lo –, seria o caso de recomendar que o
Congresso reavaliasse o próprio sistema adotado, não em uma declaração
de inconstitucionalidade de caráter cassatório, mas na constatação, por
exemplo, de uma possível caminhada rumo à inconstitucionalização,
adoção de novos critérios, o que poderia levar até, eventualmente, à
supressão da exploração.
Temo que, se encaminharmos voto majoritário no sentido da
cessação da exploração, venhamos a ter sucessivas reperguntas também
nessa matéria: Qual é a proposta do Supremo? Qual é o dever de proteção
que deixou de ser cumprido? Haveria a possibilidade de colmatar essa
lacuna? Se se trata de omissão, sim. Nesse caso, o que deveria fazer o
Congresso Nacional para manter a utilização do produto largamente
discutido e controvertido?
De modo que as próprias premissas do voto da Ministra-Relatora a
respeito da existência de uma omissão fazem-me pensar que, talvez,
devêssemos continuar a meditar sobre o tema. "Ah, mas a norma
congressual violou, ou não incorporou, regras dos tratados
internacionais". Não seria o caso então de pensar em um bloco de
constitucionalidade e interpretar o texto legal conforme a norma
constitucional de proteção à saúde e à norma do tratado? São questões
que merecem, a meu ver, reflexões.
Não poderia haver um comando para que o próprio Executivo, na
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parte em que lhe compete regulamentar, atualizasse as próprias
exigências? "Ah, mas são vinte e dois anos". Bom, desde a promulgação
da lei, esse debate, de alguma forma, ocorre, como vimos, no mundo
afora. As respostas não são, infelizmente, unívocas e vem calcadas
também, muitas vezes, em um debate também de conteúdo comercial.
De modo que, pedindo todas e as mais respeitosas vênias à eminente
Relatora, acompanho o voto do Ministro Alexandre Moraes, Presidente, e
agora seguido pelo Ministro Luiz Fux.
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23/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tempos
estranhos! O Supremo, a prevalecer o voto da Relatora, substitui-se ao
Congresso Nacional! O sistema, considerado o tripé da República, não
fecha, tendo em conta a independência e a harmonia que deve haver entre
os Poderes.
O computador – já que a distribuição é feita via informática –
premiou-me com a relatoria da ação direta de inconstitucionalidade nº
3.937. Nessa ação, o Supremo, por minha iniciativa, realizou audiência
pública e ouviu os mais diversos segmentos científico-sociais. Confesso
que não se chegou a uma conclusão segura sobre o que se aponta, hoje,
como terríveis efeitos da produção – produção específica, não genérica –
do amianto.
Em 2012 – já se vão cinco anos –, trouxe ao Plenário voto nessa ação,
e o julgamento foi interrompido. Depois teve sequência. Procurei, no
relatório dessa ação direta de inconstitucionalidade, sintetizar as ópticas
reveladas na audiência pública, tanto que elaborei relatório – o que não é
do meu feitio – com 39 folhas. Também confeccionei voto – um pouco
extenso para o estilo que preservo – de cerca de 34 folhas. Dir-se-á, como
se mencionou na última sessão, que esta ação direta de
inconstitucionalidade se fez dirigida contra Lei do Estado de São Paulo
que proibiu a circulação, naquele território, do amianto. Mas acontece
que surgiu, no processo objetivo, incidente a envolver a
inconstitucionalidade da Lei federal. E, como Relator, refutei a pecha de
inconstitucional desta última, e o ministro Dias Toffoli divergiu, para
concluir pela inconstitucionalidade da Lei.
Não posso, por um dever e considerada a passagem do tempo, a
partir do momento em que votei na matéria, deixar de ler o que busquei
esclarecer no voto, simplesmente esclarecer, porque convicto do
conteúdo.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
Leio o disposto, de maneira imperativa, no § 3º do artigo 103 da
Carta Federal:
Art. 103. [...]
§ 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da
União, que defenderá o ato ou texto impugnado.
[...]
Pois bem, salta aos olhos ser única a atribuição do
Advogado-Geral da União – atuar como curador do ato
normativo envolvido na ação direta de inconstitucionalidade e
no tocante ao qual se pede o reconhecimento da pecha. A
atividade não se confunde com a do Procurador-Geral da
República, fiscal do ordenamento jurídico em vigor, que pode
confeccionar peça tanto no sentido da procedência quanto da
improcedência do pedido inicial. Mostra-se imprópria a adoção
de postura contrária ao objetivo expressamente consignado no
preceito constitucional. Faço a observação tendo em conta a
circunstância de o Advogado-Geral da União não haver
defendido, como lhe incumbia, o ato impugnado, vindo a atacálo.
Feito o registro, passo ao julgamento da matéria de fundo.
Ao apreciar o pedido cautelar formalizado, o Plenário do
Supremo recusou-se a referendar a liminar que deferira para
suspender a eficácia da Lei nº 12.684, de 26 de julho de 2007, do
Estado de São Paulo. Assim o fez ante o argumento de que a Lei
federal nº 9.055/1995 seria potencialmente inconstitucional por
violação ao direito à saúde, estampado no artigo 196 da Carta
de 1988, e também por distanciar-se da Convenção nº 162 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, internalizada por
intermédio do Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991.
Notem que a jurisprudência havia se firmado no sentido
da inconstitucionalidade formal das normas estaduais que
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implicavam a vedação do uso e comércio do amianto – Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.396, relatora ministra
Ellen Gracie, e nº 2.656, relator ministro Maurício Corrêa, ambas
julgadas em 8 de maio de 2003 –, corrente à qual me filiei
naquela primeira sessão de julgamento relativa à Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 3.937. Na apreciação das referidas
ações diretas, o Supremo assentou a inconstitucionalidade de
norma estadual a veicular proibição ao comércio e uso do
amianto, presentes os artigos 24, incisos V, VI e XII e § 1º e § 2º,
da Constituição Federal. A rigor, o resultado obtido no exame
do pedido de medida acauteladora formalizado nesta ação
indica a tendência do Tribunal a modificar o entendimento
anteriormente adotado.
Sinalizou-se questão prejudicial à análise do pleito
formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, que
consiste em saber se o artigo 2º da Lei nº 9.055/95 é material e
formalmente constitucional. A declaração da invalidade da
legislação federal que permite o uso do amianto na modalidade
crisotila importará em vácuo normativo, deixando aos Estados
a plenitude da competência legislativa sobre o tema, a teor do §
3º do artigo 24 da Carta Federal. Caso o Supremo tenha como
válida a Lei nº 9.055/95, em especial do artigo 2º, no que
autoriza o uso do amianto na modalidade crisotila, o resultado
será a observância da jurisprudência assentada sobre o tema –
de que a existência de legislação federal constitui empecilho ao
exercício da competência legislativa concorrente pelo Estado da
Federação. Tratando-se de questão prejudicial, deve ser
apreciada antes da principal. É o que passo a fazer.
I. Características do amianto. Dados relevantes sobre o produto.
Eis o artigo 2º da Lei nº 9.055/1995:
Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila
(asbesto branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e
as demais fibras, naturais e artificiais de qualquer origem,

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13703226.

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 178 de 302

ADI 4066 / DF
utilizadas para o mesmo fim, serão extraídas,
industrializadas, utilizadas e comercializadas em
consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei,
consideram-se
fibras
naturais
e
artificiais
as
comprovadamente nocivas à saúde humana.
Segundo esclareceu a representante do Ministério do Meio
Ambiente em audiência pública, a palavra “amianto” consiste
em termo genérico para identificar seis tipos de minerais
fibrosos, que podem ser reunidos em dois grupos. Há o
“serpentina”, ao qual pertence o crisotila, cujo uso é permitido
no Brasil, e o “anfibólio”, cuja utilização está proibida pela Lei
nº 9.055/1995 e em praticamente todo o mundo. A definição
técnica
do
material
está
estampada
na
Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e do
Emprego:
Entende-se por "asbesto", também denominado
amianto, a forma fibrosa dos silicatos minerais
pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das
serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos
anfibólios, isto é, a actinolita, a amosita (asbesto marrom),
a antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou
qualquer mistura que contenha um ou vários destes
minerais;
Atualmente, 92% do consumo nacional do amianto
ocorrem na indústria de fibrocimento, responsável pela
fabricação de telhas utilizadas na construção civil. Os outros 8%
distribuem-se em produtos de fricção, têxteis, filtros, papéis e
papelões, vedação, isolantes térmicos, plásticos, revestimentos e
asfalto, bem como, até mesmo, em medicamentos.
Cuida-se, como esclarecido na audiência pública
destinada ao debate sobre o tema, de uma política pública de
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relevância para o país. Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro
lugar na classificação mundial de produtores de amianto, sendo
responsável por 20% da produção anual, segundo dados de
2011, embora apenas uma mina esteja em atividade, localizada
no Município de Minaçu, no Estado de Goiás. Com a
exportação, arrecada 80 milhões de dólares em divisas. Em
tributos, são R$ 341 milhões anuais. A comercialização tem o
valor de R$ 2,5 bilhões, o que representa acréscimo, a cada ano,
de R$ 1,6 bilhão de reais ao Produto Interno Bruto. Atualmente,
25 milhões de residências nacionais estão cobertas com telhas
de fibrocimento, as quais contêm, em média, 8% de amianto na
composição. Metade das novas construções emprega o material
(dados fornecidos pelo representante do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio).
Pois bem. A questão a ser enfrentada pelo Supremo é a
seguinte: o artigo 2º, cabeça e parágrafo único, da Lei nº
9.055/1995 mostra-se compatível com os princípios
constitucionais da proteção à saúde (artigo 196), da proteção
progressiva à saúde do trabalhador (inciso XXII do artigo 7º) e
da proteção ao meio ambiente (artigo 225)? Afasto, desde logo,
a evocação de princípios como os da dignidade da pessoa
humana e do valor social do trabalho (artigos 1º, incisos III e IV,
e 170, cabeça e inciso VI), porquanto inseridos na argumentação
relativa aos preceitos específicos já citados. No outro lado da
equação, estão os princípios da separação dos Poderes e da
democracia, os quais impõem deferência às escolhas
legislativas, especialmente em contextos de incerteza científica,
assim como a busca pelo desenvolvimento nacional, objetivo
fundamental da República, consoante o artigo 3º, inciso II, da
Carta Federal. Essa é a delimitação que faço da controvérsia.
Antes de analisar como esses preceitos constitucionais
devem ser analisados, convém avaliar duas outras assertivas
laterais, dissociadas da ponderação constitucional mencionada.
A primeira, decisiva na apreciação da cautelar, diz respeito à
Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, a
qual supostamente revelaria o banimento total do amianto. A
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segunda concerne à inconstitucionalidade formal da própria Lei
nº 9.055/1995, por extrapolar o conceito de “normas gerais” e
adentrar peculiaridades submetidas à disciplina pelos Estados
da Federação.
II. A alegada inconstitucionalidade formal do artigo 2º da Lei nº
9.055/1995.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, admitido
como terceiro, diz que o artigo 2º, cabeça, da Lei nº 9.055/1995,
por extrapolar o campo das normas gerais, ingressando em
particularidades que deveriam ser disciplinadas pelos Estados
da Federação, é formalmente inconstitucional, contrariando o
artigo 24 do Diploma Maior. Em síntese, pretende ver assentada
a tese de que a proibição de produtos nocivos à saúde
consubstancia matéria própria ao campo legislativo dos
Estados, das normas específicas. Como a causa de pedir nas
ações diretas de inconstitucionalidade é aberta, a alegação deve
ser enfrentada.
Embora não se mostre particularmente singela a distinção
entre “normas gerais” e “normas específicas”, para fins de
elucidação da competência prevista no artigo 24, cabeça, da
Carta Federal, tudo leva a crer que o constituinte conferiu à
União a atribuição geral para regulamentar o comércio de
materiais perigosos, no bojo do qual se enquadra, de início, o
amianto, ante a cláusula do inciso V do artigo 24 da Lei Maior.
Obviamente, no tratamento geral das questões alusivas à
toxicidade de produtos, a uniformidade revela-se desejável. Os
países vêm tentando atuar de modo concertado na disciplina
relativa aos produtos perigosos, consoante demonstra a
“Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços
de Resíduos Perigosos e seu Depósito”, ratificada pelo Brasil e
promulgada mediante o Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993.
Foi o veiculado pelo ministro Gilmar Mendes no julgamento do
pedido de medida acauteladora formalizado neste processo,
quando fez ver Sua Excelência:
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Este é um tema delicado. Imaginemos nós – não
nesta questão do amianto, mas em qualquer outra – que,
com base nessa competência concorrente, a União e os
Estados comecem a se digladiar sobre os mais diversos
produtos segundo critérios científicos os mais diversos, na
matéria que exige um mínimo de uniformização, de algum
critério.
Há algumas indicações na Carta de 1988 de que a União
goza de preferência para cuidar de tais matérias. O constituinte
a ela atribuiu a possibilidade de legislar sobre “atividades
nucleares de qualquer natureza” (artigo 22, inciso XXVI),
“material bélico” (artigo 22, inciso XXI), “jazidas, minas, outros
recursos minerais e metalurgia” (artigo 22, inciso XII). Essa
interpretação é a mais constatada na jurisprudência do próprio
Supremo, presentes os acórdãos já citados envolvendo o
amianto – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.396,
relatora ministra Ellen Gracie, e nº 2.656, relator ministro
Maurício Corrêa, ambas julgadas em 8 de maio de 2003 –, bem
como outras matérias – Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 3.645, relatora ministra Ellen Gracie, e nº 3.035, relator
ministro Gilmar Mendes. Deste último precedente, destaco a
seguinte passagem do voto do ministro Ayres Britto:
A Constituição diz que, nessa matéria de proteção da
saúde, de direito à informação, de defesa do consumidor,
a União se limitará a produzir normas gerais. Resta saber
se a União se comportou no limite de sua legítima
normatividade de caráter geral. Parece que sim, porque
norma geral, a princípio, é aquela que emite um comando
passível de uma aplicabilidade federativamente uniforme.
A expressão “normas gerais” carrega conceito jurídico
indeterminado, sobre o qual há zonas de absoluta certeza, de
absoluta incerteza e de penumbra. A disciplina do uso e
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comércio do amianto encontra-se nesta última, não surgindo
como matéria afeta ao interesse peculiar de qualquer Estado da
Federação, considerado individualmente.
Há diferença substancial entre o tema examinado e o
pronunciamento concernente à Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 927, relator ministro Carlos Velloso,
evocado pela Ordem dos Advogados do Brasil em abono à tese
que defende. É que, ao legislar sobre licitações e contratos, com
fundamento no artigo 22, inciso XXVII, da Carta Federal, a
União intervém em espaço atinente ao núcleo do princípio
federativo,
que
consiste
nas
prerrogativas
de
autoadministração, autogoverno e auto-organização dos
estados e municípios. Editar as regras do direito administrativo
faz parte do conteúdo básico de tal princípio. A propósito,
leciona Marçal Justen Filho: “Assegura-se a cada ente federal
uma margem de autonomia mínima. Não haverá federação real
e efetiva quando um ente for dotado de competência para
interferir sobre os serviços e os interesses pertinentes a um
outro ente” (Comentário à lei de licitações e contratos
administrativos, 2010, p. 17). Diferentemente, autorizar o
comércio de determinado produto em certo território é questão
que somente de modo tangencial deve ser submetida ao
princípio federativo.
A proibição do comércio pode ensejar um novo capítulo
de guerra federativa, no que consiste no embate dos entes
políticos em busca de incremento arrecadatório, com prejuízo
ao interesse público, considerado o país como um todo. Existe a
possibilidade de que Estados e Municípios, pretendendo
fomentar a indústria local, acabem inviabilizando a entrada de
produtos de outros Estados da Federação (o crisotila, por
exemplo, vem do Estado de Goiás). É sintomático que leis dos
Estados do Sudeste, ou seja, os maiores mercados consumidores
de amianto na construção civil, tenham sido as primeiras a
banir o produto. Não que esteja preconizando uma relação
definitiva de causa e efeito, mas o Supremo deve agir de modo
a evitar que surja outro capítulo da crise federativa vivenciada
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em razão dos tributos.
Deve-se afastar, ainda, a ideia lançada pelo ProcuradorGeral da República, de prevalência da norma que for mais
favorável ao meio ambiente, à saúde, ao trabalhador, ao
consumidor, etc. Esse critério não pode ser acolhido, porquanto
representa inequívoca subversão do condomínio legislativo
aprovado pelo constituinte originário. Descabe reconhecer
como correto um princípio que implique alocação dinâmica da
competência legislativa, sob pena de instaurar-se a mais
completa insegurança jurídica.
Ante essas razões, rejeito o argumento apresentado pela
Ordem.
III. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do
Trabalho.
O Decreto nº 126, de 22 de maio de 1991, promulgou a
Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho,
que dispõe sobre a utilização do asbesto com segurança. A tese
de que a Convenção implica o banimento do amianto está
articulada a partir dos artigos 3º e 10 do texto dela constante.
Transcrevo os dispositivos, para registro:
Artigo 3º.
1 - A legislação nacional deve prescrever as medidas
a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos, para a
saúde, oriundos da exposição profissional ao amianto,
bem como para proteger os trabalhadores contra tais
riscos.
2 - A legislação nacional, adotada em virtude da
aplicação do parágrafo 1 do presente Artigo deverá ser
submetida a revisão periódica, à luz do desenvolvimento
técnico e do aumento do conhecimento científico.
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3 - A autoridade competente poderá suspender,
temporariamente, as medidas prescritas em virtude do
parágrafo 1 do presente Artigo, segundo condições e
prazos a serem fixados após consulta às organizações mais
representativas dos empregadores e dos empregados
interessadas.
4 - Quando de derrogações estabelecidas de acordo
com o parágrafo do presente Artigo, a autoridade
competente deverá zelar por que sejam tomadas as
precauções necessárias para proteger a saúde dos
trabalhadores.
[...]
Artigo 10. Quando necessárias para proteger a saúde
dos trabalhadores, e viáveis do ponto de vista técnico, as
seguintes medidas deverão ser previstas pela legislação
nacional:
a) sempre que possível, a substituição do amianto ou
de certos tipos de amianto ou de certos produtos que
contenham amianto por outros materiais ou produtos, ou,
então, o uso de tecnologias alternativas desde que
submetidas à avaliação científica pela autoridade
competente e definidas como inofensivas ou menos
perigosas.
b) a proibição total ou parcial do uso do amianto ou
de certos tipos de amianto ou de certos produtos que
contenham amianto para certos tipos de trabalho.
Observem que os diversos dispositivos têm por escopo
proteger o trabalhador sujeito à inalação de fibras de amianto
no ambiente de trabalho, mas, em nenhuma parte, conduzem,
em termos peremptórios, ao banimento do uso da fibra. A
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Convenção prevê a adoção de técnicas modernas visando
reduzir os riscos de inalação da fibra, bem como os eventuais
danos à saúde. Impõe a adoção de um sistema estatal de
inspeção suficiente e adequado (artigos 5º e 9º), previsão
compatível com a Lei nº 9.055/95.
O artigo 10 da norma admite a substituição do amianto,
condicionando-o a alguns requisitos: I – existência de
tecnologias alternativas; II – avaliação científica delas; III –
afirmação da natureza inofensiva ou menos perigosa que o
amianto; e IV – decisão emanada da autoridade competente.
Embora se possa afirmar que, especificamente para a indústria
do fibrocimento – mas não para outros usos do amianto, como,
por exemplo, na indústria de cloro-soda –, estejam presentes os
requisitos I, II e III, inexiste a decisão do Poder Público no
sentido de substituir o uso do amianto por outro produto. A
autoridade competente somente pode ser aquela responsável
pela avaliação dos ônus e dos benefícios decorrentes do uso de
amianto, o Poder Legislativo brasileiro e, eventualmente, as
agências reguladoras de caráter técnico.
Na mesma linha, o artigo 3º, 2, da Convenção prevê que a
legislação nacional deverá passar por revisão periódica, mas
essa obrigação se dirige aos órgãos técnico-burocráticos e ao
legislador, não ao Supremo. Isso porque não basta que
tecnologias existam e sejam menos perigosas, há que se definir
a viabilidade da substituição do amianto por outros produtos,
fenômeno político.
A Convenção sinaliza “o uso seguro dos asbestos”,
consoante a própria ementa que a compõe. Daí ter sido
subscrita pelos maiores exportadores de amianto, entre os quais
destaco o Canadá, a Federação Russa e o Cazaquistão (adesão,
respectivamente, em 16 de junho de 1988, 4 de setembro de 2000
e 5 de abril de 2011), conforme revela o sítio eletrônico da
Organização Internacional do Trabalho (http://www.ilo.org).
Alguns países subscritores, como a Alemanha, admitem o uso
do amianto para determinadas indústrias e produtos. A
conclusão de que a Convenção direciona ao banimento total do
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amianto passa por uma interpretação heterodoxa, particular,
forçada, sendo resultante de passo largo em demasia.
Não há incompatibilidade entre os dispositivos da
Convenção sobre asbestos e a Lei nº 9.055/1995, em especial o
respectivo artigo 2º. Tanto a lei referida como o Decreto nº 2.350,
de 15 de outubro de 1997, editado para regulamentá-la,
disciplinam como deve ser feito o uso, transporte e
comercialização do amianto crisotila, cujo banimento não se
encontra explícito ou implícito na Convenção. A tese do caráter
supralegal da Convenção não precisa sequer ser apreciada.
Assim, embora o Supremo esteja caminhando no sentido de
admitir o denominado controle de “convencionalidade” da
legislação infraconstitucional – menciono o acórdão proferido
no Recurso Extraordinário nº 466.343/SP, relator ministro Cezar
Peluso, julgado pelo Plenário em 3 de dezembro de 2008 –, não
é o caso de fazê-lo nesta ação. Inexiste incompatibilidade entre
a lei federal e a mencionada Convenção.
IV. O princípio constitucional da proteção à saúde.
O argumento do risco à saúde decorrente do uso do
amianto há de ser visto sob duas ópticas distintas. Na da saúde
pública, presente a possibilidade de amianto em áreas públicas
tanto em razão de acidentes – em transporte ou em construções
– quanto no momento da destinação final do produto. O
dispositivo em jogo é o artigo 196 da Carta Federal. Na
audiência pública, expositores trouxeram fotos de artesanato
derivado de produtos de amianto, resultantes do
reaproveitamento de telhas e caixas d´água construídas com o
material. O amianto também traria riscos à saúde dos
trabalhadores, aspecto a envolver a questão da saúde
ocupacional. No tocante a esse argumento, está em questão o
artigo 7º, inciso XXII, da Lei Maior.
IV.1. A proteção à saúde pública.
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Dispõe o artigo 196 da Carta Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A leitura que o Supremo faz do dispositivo consiste em
nele reconhecer um dever constitucional de promoção de
políticas públicas abrangentes direcionadas à proteção integral
da saúde dos indivíduos e da coletividade, imponível
solidariamente aos três entes da Federação. Com base no
preceito, o Supremo assentou o direito ao fornecimento de
medicamentos e à prestação de saúde (Agravo Regimental na
Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, relator ministro Gilmar
Mendes). Não se fazem presentes posições subjetivas
individuais. Questiona-se a suficiência de certa política pública
do Estado brasileiro. O que cabe indagar é se as políticas
públicas destinadas à proteção do público quanto aos perigos
decorrentes do uso do amianto são, à luz do artigo 196 da Lei
Maior, suficientes e adequadas.
Assim fiz ver no voto que proferi no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 567.089/MT, de minha relatoria:
Embora ainda pouco utilizado pelo Supremo,
emerge
como
parâmetro
de
aferição
de
constitucionalidade da intermediação legislativa de
direitos fundamentais o chamado princípio da proibição
da concretização deficitária, cujo fundamento último
radica-se no dever, imputável ao Estado, de promover a
edição de leis e ações administrativas efetivas para
proteger os direitos fundamentais.
Da perspectiva da proteção à saúde geral da população, a
Lei nº 9.055/1995 veda a pulverização de todos os tipos de
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fibras, assim como a venda a granel de fibras em pó (artigo 1º,
incisos II e III). O artigo 8º prevê a edição de normas voltadas à
segurança para os setores de fricção e têxtil que utilizam o
amianto da variedade crisotila extensivas aos locais de
comercialização. Por fim, o artigo 10 prevê que o transporte do
amianto é considerado de alto risco, sendo impostas medidas
de salvaguarda em caso de acidente. Por força do disposto no
artigo 8º da Lei Complementar nº 140/2011, o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente passou a exigir a obtenção de
autorização ambiental de transporte interestadual de produtos
perigosos, entre os quais se inclui o amianto. Os demais entes
federativos têm competência para fazer o mesmo.
Consoante a Resolução Conama nº 7, de 16 de setembro de
1987, os produtos que contêm o mineral devem ter, no
invólucro, advertência dos riscos. O ato revela a necessidade de
aposição de alertas e estabelece a aplicação de multas em caso
de inobservância do que nele se contém. A Resolução Conama
nº 348, de 17 de agosto de 2004, classificou o amianto como
resíduo perigoso, listado na classe “d” da Resolução Conama nº
307, de 5 de julho de 2002. Isso significa, segundo o artigo 10
desta última norma, que os resíduos “deverão ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas específicas”. Há o acompanhamento dos
órgãos ambientais considerada a possibilidade de dispersão do
amianto em áreas de acesso geral.
Na audiência pública, o único relatório efetivamente
científico alusivo ao impacto do amianto sobre ambientes
urbanos foi o denominado “Projeto asbesto ambiental”,
coordenado pelo Dr. Mario Terra Filho, associado à Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. É verdade que o
estudo foi parcialmente financiado pelo Instituto Brasileiro do
Crisotila, o que poderia, em tese, lançar alguma suspeição sobre
os resultados, mas existe razoável consenso no sentido de que a
utilização do amianto na composição de telhas de fibrocimento
– finalidade na qual é empregado em quase 100% dos casos –
não gera maiores riscos à população em geral. É o que concluiu
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o citado estudo:
As amostras analisadas pelo Instituto de Física da
USP não identificaram nenhuma fibra ≥ 5µm nas
residências avaliadas. Comparando com outros estudos,
observamos que as concentrações observadas no nosso
estudo estão dentro dos intervalos encontrados nos
grandes centros urbanos ocidentais e dentro dos limites
aceitáveis de acordo com a Organização Mundial de
Saúde e as agências internacionais de controle da
exposição. Em relação às avaliações da amostra dos
moradores estudados, não foram encontradas alterações
clínicas, funcionais respiratórias e tomográficas de alta
resolução, passíveis de atribuição à inalação ambiental
[de] fibras de asbesto.
Dizia o médico Paracelso – figura suíça do renascimento,
tendo como ocupação a medicina, a alquimia, a física e a
astrologia, cujo pseudônimo quer dizer superior a Celso
(médico romano) – que a diferença entre o veneno e o remédio
está apenas na dose. As doses a que a população fica submetida
são geralmente insuficientes ao desencadeamento das doenças
tipicamente relacionadas ao produto. O risco, no campo da
saúde pública, é definido em função do tempo de exposição e
grau de perigo decorrente do manuseio de certa substância.
Salientaram os expositores na audiência que até mesmo a água,
ingerida em excesso, pode levar o ser humano à morte – doença
denominada hiponatremia. O mesmo vale para qualquer outra
substância química, por mais saudável que possa, em princípio,
parecer.
O uso de material de amianto gera riscos para os
trabalhadores associados à indústria de extração e produção
dos produtos derivados daquele material, bem como aos
serviços que pressupõem o manuseio deles, e respectivos
familiares. Para o público em geral, não há indicações de que o
amianto seja mais perigoso que outras substâncias igualmente
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conhecidas e lícitas, como o tabaco, o benzeno, o álcool, etc.
Empregado na forma devida, o crisotila não traz qualquer risco
ao usuário.
Algumas situações excepcionais merecem destaque. A
representante do Estado de São Paulo na audiência pública,
Dra. Rúbia Kuno, por exemplo, apresentou fotos de indústrias
desativadas que não promoveram o adequado descarte do
amianto utilizado. O mesmo ocorreu quanto às telhas usadas
em construções antigas, que são empregadas, em alguns rincões
do país, no fabrico de artesanato. Existe registro de doenças nas
regiões que circundam as minas e indústrias que utilizam
asbestos. Surge, então, o problema da poluição gerada pelo uso
da fibra. Outro elemento diz respeito aos constantes ilícitos
praticados por transportadoras do produto que descumprem
regras de segurança previstas na legislação federal e estadual.
Fernanda Giannasi, auditora-fiscal do trabalho, afirmou ser a
única responsável pela fiscalização do produto no Estado de
São Paulo. Esses argumentos revelam-se suficientes ao
banimento do amianto?
A incapacidade de fiscalização do descarte e/ou do
transporte do amianto crisotila não se mostra razão conducente
à proibição do produto pela via judicial. O perigo resultante do
manuseio inadequado de determinado produto não
consubstancia premissa jurídica suficiente a retirá-lo do
mercado, sob pena de se inviabilizar a vida em sociedade.
O caso se resolve pela observância das máximas da
proporcionalidade e da razoabilidade. Descabe vedar certa
atividade à iniciativa privada, por meio de decisão judicial,
apenas porque o Poder Público demonstra incapacidade de
fiscalizá-la de modo efetivo, pois o ato não passaria no teste de
necessidade, que exige, para a consecução de determinada
finalidade, a adoção da medida menos gravosa entre as que
possuem similar eficácia. É preciso atentar para o fato de que há
pessoas jurídicas e naturais que atendem às prescrições do
Poder Público, o que prova que as medidas de controle podem
ser eficazes. Então, a consequência prática seria punir
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exatamente essas pessoas ante conduta imprópria de outros
agentes? O quadro apresentado pela Auditora do Trabalho na
audiência revela precariedade e descaso da União em setor de
enorme relevância para a saúde pública, mas não se pode, por
isso, colocar a culpa nos particulares, e sim no Poder Público,
que descumpre os deveres previstos na Convenção nº 162 da
Organização Internacional do Trabalho.
Quanto à razoabilidade, reitero o que tenho consignado
sobre o princípio. Incumbe ao Supremo presumir que as
pessoas agem de modo correto, de boa-fé, na condução dos
negócios privados. Partir para a suposição de que empresas e
indivíduos utilizarão o mineral de maneira ilícita é esperar o
exorbitante, aquilo que foge ao comum da vida. Se o amianto
deve ser proibido em virtude dos riscos que gera à coletividade
ante o uso indevido, talvez se tenha de vedar, com maior razão,
as facas afiadas, as armas de fogo, os veículos automotores,
alfim, tudo que, fora do uso normal, é capaz de trazer danos às
pessoas.
Na mesma linha de pensamento, enquadra-se a poluição
decorrente do uso do amianto. Se o transporte da substância é
considerado de carga perigosa, de igual forma deve ser tomado
o rejeito. Cabe tratar o lixo em conformidade com os princípios
do artigo 6º da Lei nº 12.305/2010, alusiva à política nacional de
resíduos sólidos, com especial atenção ao princípio do
poluidor-pagador. Há de se imputar ao fabricante o dever de
providenciar o descarte adequado dos rejeitos ou o
financiamento de tal atividade. O rejeito é um problema de
alcance mundial, que hoje tem ensejado reflexões importantes,
mas não se resolve a questão simplesmente banindo
determinado produto.
Esses argumentos podem parecer frios e distanciados da
realidade. O que dizer do acidente envolvendo o césio 137 no
Estado de Goiás? No caso, carroceiros encontraram um
aparelho utilizado em radioterapia abandonado nas ruínas do
Instituto Goiano de Radioterapia e revenderam-no ao dono de
um ferro velho. Este, desconhecedor do risco resultante do
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manejo, retirou o césio do invólucro de chumbo e passou a
utilizá-lo para as mais diversas finalidades. Segundo
estimativas extraoficiais, 112.800 pessoas foram afetadas pela
radiação emitida por apenas 93g de césio 137. Morreram o dono
do ferro velho, a esposa e a filha. Presente o quadro, indaga-se:
seria o caso de banir os aparelhos de radiografia do país? A
resposta é desenganadamente negativa. Os acidentes, as
ilicitudes, servem para alertar e exigir ação do Poder Público,
mas não para impor a abolição pela incúria e inépcia das
autoridades. Se assim o fosse, a mera inação da Administração
Pública no exercício do poder de polícia serviria de fundamento
à declaração de inconstitucionalidade das leis. O resultado da
omissão é a responsabilização do Poder Público.
IV.2. A proteção à saúde ocupacional.
Uma das alegações veiculadas na audiência pública a
respeito da utilização segura do amianto foi de que ele é
impossível sob a óptica laboral. Salientou o representante do
Ministério da Saúde, Dr. Guilherme Franco Netto: “As
manifestações clínicas dependerão das características das fibras
(da sua toxicocinética e toxicodinâmica), da duração, frequência
e intensidade da exposição e, também, das características
individuais”. A patogenia associada ao amianto depende de
diversos fatores, mas especialmente da intensidade, frequência
e duração da inalação das fibras. Se esses elementos forem
passíveis de controle, presente o estado atual da tecnologia,
haverá a confirmação da tese de que se mostra viável o uso
controlado do amianto.
Ao falar em “uso controlado do amianto” – ou “uso
seguro” –, não se pressupõe o “risco zero”. Inexiste política
pública sem efeitos colaterais, sem que pessoas e interesses
sejam afetados. A ação governamental, em qualquer caso, gera
ganhadores e perdedores. Esse ponto é sublinhado pela
doutrina especializada:
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Enquanto o Ótimo de Pareto pode ser alcançado num
mercado competitivo (a despeito disto ser controvertido
também), é impossível aplicá-lo na arena das políticas
públicas porque todas as ações governamentais deixam
alguns em situação melhor a expensas de outros. (Michael
Howlett e M. Ramesh. Studying public policy: policy cycles
and policy subsystems, 1995, p. 30 – tradução livre).
Um dos exemplos famosos de políticas concorrentes que
levam a iguais riscos é o banimento dos agrotóxicos, em
especial do DDT. O produto foi proibido ou teve reduzido o
respectivo uso, por recomendação de especialistas, em razão
dos prejuízos que poderia causar à saúde, entre os quais se
destacam o câncer hepático e de mama, mieloma e linfoma.
Como é empregado no combate ao mosquito vetor da malária
em países subdesenvolvidos, o resultado da redução do uso do
produto foi o incremento exponencial dos casos da doença e do
número de mortes a ela associadas, estas últimas estimadas em
1,1 milhão anuais (cf. Indur M. Goklany, The precautionary
principle: a critical appraisal of environment risk assessment, 2001).
Mesmo nos países desenvolvidos, ocorreu a recente crise
decorrente da bactéria E. Coli em razão do consumo de
alimentos produzidos em lavouras orgânicas, sem o uso dos
agrotóxicos.
É preciso encarar de forma clara a questão debatida:
escolhas regulatórias normalmente se dão entre alternativas que
envolvem riscos. Isso porque não existem estudos conclusivos
quanto à toxicologia do álcool polivinílico e do polipropileno,
potenciais substitutos do amianto. A rigor, o Supremo poderá
vir a substituir um risco à saúde do trabalhador, fartamente
conhecido e documentado, por outro, ainda ignorado pela
literatura médica. No momento de fazer opções, a chave é
buscar a conciliação entre benefícios e malefícios, distinguir
entre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis, entre eventos
danosos reversíveis e irreversíveis.
A matéria está hoje disciplinada no Anexo nº 12 da Norma
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Regulamentadora nº 15, editada pelo Ministério do Trabalho e
do Emprego, que versa sobre os “limites de tolerância para
poeiras minerais”. O ato prevê as seguintes medidas de
segurança:
12. O limite de tolerância para fibras respiráveis de
asbesto crisotila é de 2,0 f/cm³.
12.1. Entende-se por "fibras respiráveis de asbesto"
aquelas com diâmetro inferior a 3 micrômetros,
comprimento maior que 5 micrômetros e relação entre
comprimento e diâmetro superior a 3:1.
Mediante o acordo sobre o uso controlado do amianto,
envolvendo as entidades de representação dos trabalhadores e
patronais, estipulou-se o limite máximo de 0,10 f/cm³ para a
exposição em ambientes de trabalho, ou seja, 10% do limite
regulamentar. Com isso, o risco potencial das doenças ficou
bastante reduzido, conforme explicitou Dr. David Bernstein,
expositor na audiência pública. Segundo ele, a extensão e o
diâmetro das fibras do amianto do tipo crisotila brasileiro são
menores do que os do anfibólio. Essa característica reduz,
significativamente, o potencial danoso do crisotila. Estudos
empreendidos com inalação de até 5.000 vezes o limite acima
não teriam apresentado resultados patológicos, ao contrário do
que ocorre com o anfibólio, que provoca danos persistentes
mesmo em exposições durante pequenos lapsos temporais.
Merece destaque também o fato de as estatísticas de
doenças relacionadas ao amianto manifestadas hoje serem
decorrentes de exposições verificadas há trinta ou quarenta
anos, quando se fazia a exploração do amianto do tipo anfibólio
e os parâmetros de segurança eram praticamente nulos. A
evolução da legislação protetiva do trabalhador é conquista
recente da humanidade. Especificamente a respeito do amianto,
as normas de proteção do trabalhador somente foram
implementadas a partir de 1977.
Transcrevo trecho do voto que proferi no julgamento do
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Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 2.914, ocasião
em que fiz ver:
As atividades perigosas e insalubres são realizadas
por um imperativo social, e a contrapartida devida pelo
Estado e pela sociedade aos que prestam serviço nessas
condições é conceder-lhes vantagens em pecúnia – artigo
192 da Consolidação das Leis do Trabalho – e/ou permitirlhes que passem à inatividade em momento anterior,
como reconhece a Carta Federal, preceito pendente de
regulamentação até a presente data. Aquele que se expõe à
insalubridade abdica de importante atributo da dignidade
humana – a saúde, também um direito fundamental
previsto no artigo 196 da Carta da República – em favor
do interesse público. Arnaldo Süssekind constata: “Já se
disse, com razão, que a insalubridade e a periculosidade
são inerentes, como regra, à atividade profissional,
sobretudo na indústria e no transporte. Mas a economia
nacional impõe que não cesse o correspondente
empreendimento econômico” (Instituições do Direito do
Trabalho, 22ª Edição, 2005, p. 952). A vida em sociedade
exige a realização de determinados tipos de trabalho que
reduzem a saúde e a expectativa de vida do servidor
público. As razões que impulsionaram a edição das
normas do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, vistas
sob a óptica descrita, são consentâneas com a manutenção
do pronunciamento individual, pois, entre os critérios e
requisitos especiais para a aposentadoria, está,
indubitavelmente, o direito à contagem diferenciada do
tempo de serviço prestado em tais situações.
Consoante esclarece Barry Castleman em obra sobre o
tema, embora a agência reguladora da saúde ocupacional dos
Estados Unidos tenha imposto limites severos à exposição ao
amianto, as indústrias deixaram de cumprir as normas
regulatórias em razão da baixa incidência de fiscalização e das
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multas aplicadas (Asbestos – Medical and legal aspects, 2005, p.
273). Cabe ao Estado exigir a observância das normas
regulamentares e legais destinadas à proteção eficiente do
trabalhador. Também é possível cogitar da responsabilização do
empregador tanto em relação ao empregado, presente a
regulamentação aplicável ao acidente de trabalho (artigos 19 e
20 da Lei nº 8.213/1991), como no tocante a terceiros
eventualmente expostos ao pó de amianto – neste caso, com
fundamento na parte final do artigo 927, parágrafo único, do
Código Civil.
A questão da saúde ocupacional do trabalhador em
contato com as fibras de amianto deve ser resolvida mediante
(i) imposição de limites rígidos à exposição dos trabalhadores (e
eventuais pessoas com as quais tenham contato) à poeira
resultante do amianto, (ii) fiscalização intensa a ser
empreendida pelo Poder Público e (iii) compensação pelos
eventuais danos à saúde, mediante antecipação da inativação e
recebimentos adicionais previstos em lei. Essa sistemática é a
que melhor otimiza o conflito entre o direito à proteção da
saúde do trabalhador e o desenvolvimento de atividades
econômicas a ele nocivas, sem que haja apelo a posições
paternalistas em matéria regulatória.
V. A proteção do meio ambiente e os princípios da precaução e
prevenção.
O artigo 225 da Carta Federal proclama:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
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(...)
V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
O dispositivo confirma a tese desenvolvida. Fosse o artigo
196 uma proibição peremptória de qualquer política pública
que traga algum risco à vida humana, não se teria o inciso V do
§ 1º do artigo 225 da Carta Federal no sentido da realização do
controle (e não banimento) das atividades.
O direito ao meio ambiente é entendido como legítimo
direito fundamental de terceira dimensão, fruto da fraternidade
que deve envolver as relações entre os povos e os indivíduos
desta e das gerações vindouras, consoante prevê a cabeça do
artigo 225 da Lei Maior. É absolutamente injusto privar os
descendentes, que herdarão o planeta em futuro próximo, dos
benefícios físicos e mentais que a natureza pode proporcionar.
São bens cujo valor intrínseco é impossível estimar. Trata-se de
um direito fundamental dito de terceira geração ou dimensão,
integrante do que vem sendo denominado constitucionalismo
fraternal.
Ferramentas citadas para a proteção dos direitos
relacionados ao meio ambiente são os denominados princípios
da precaução e da prevenção. No caso concreto, inexistem
estudos suficientes acerca do impacto do crisotila sobre a fauna
e a flora e do tempo que o mineral levará para perder a
condição de agente patológico, após ser devolvido à natureza
na forma de rejeito. Então, invoca-se a precaução para que o
Poder Judiciário, substituindo o legislador, proíba o uso do
amianto, em razão dos prejuízos ainda indeterminados que
pode trazer ao meio ambiente e ao futuro.
É equivocada a interpretação do princípio da precaução a
ponto de assentar-se a exigência de paralisação de qualquer
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atividade que gere risco potencial à coletividade. É preciso ter
presente a advertência de Paulo de Bessa Antunes:
A única aplicação juridicamente legítima que se pode
fazer do princípio da precaução é aquela que leve em
consideração as leis existentes no País e que determine a
avaliação dos impactos ambientais de uma certa atividade,
conforme a legalidade infraconstitucional existente
(Direito ambiental, 2012, p. 39)
Sobre o tema, observa Cass Sunstein:
Frequentemente, o princípio da precaução reflete a
indiferença geral em relação aos efeitos sistêmicos da
regulação. Ao se olhar para um problema singular, pode
ser difícil enxergar as consequências integrais da
intervenção por meio do direito. Às vezes o princípio da
precaução parece ser funcional somente porque um
subconjunto de efeitos relevantes está em tela - e, como
resultado, parece que não há necessidade de se tomar
precauções contra outros efeitos colaterais possíveis, os
quais também envolvem saúde e segurança não
registrados. Um aspecto importante da indiferença em
relação aos efeitos sistêmicos é a "indiferença quanto ao
tradeoff” (...), uma fonte de conflito entre especialistas e
leigos quando pensam sobre riscos. Aqueles discordam
destes quando tratam de riscos. Isso pode ser resultado do
fato de que especialistas levam em consideração tanto os
benefícios quanto os prejuízos associados à prática em
questão, enquanto os leigos estão prestando atenção
apenas nos prejuízos. Acredito que estes tendem a se
atrair pelo princípio da precaução, em grande medida,
pela mesma razão. (“Para além do princípio da
precaução”. Revista de Direito Administrativo n. 259, 2012, p.
20).
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A regulação consubstancia uma das funções estatais mais
proeminentes e a ela cabe o gerenciamento de riscos, sejam eles
advindos de exposição a substâncias danosas à saúde, prestação
de serviços públicos, administração da poupança popular, etc.
Risco é usualmente definido como “a probabilidade de
ocorrência de um particular evento e a consequente severidade
do impacto do evento”, (Robert Baldwin, Martin Cave e Martin
Lodge, Understanding regulation, 2012, p. 83). Vivemos no que
Ulrich Beck veio a denominar de sociedade dos riscos (Sociedade
de risco: rumo a uma outra modernidade, 2010), marcada pelo uso
de agentes nocivos ao ser humano e ao meio ambiente. Mas
inexiste a possibilidade de regresso a um estado anterior. Não
há indicações de que os seres humanos estejam prontos e
desejosos de abandonar aparelhos eletrônicos, medicamentos,
meios de transporte, materiais de construção, enfim, retornar a
um “estado de natureza”, pré-civilização tecnológica, como se a
natureza não oferecesse riscos, o que só pode resultar de uma
visão romântica.
Os efeitos do amianto sobre a saúde humana são
conhecidos e documentados. O amianto é um mineral causador
de câncer e de outras doenças graves, isso está revelado na
literatura médica. O que se faz em jogo é a adoção de medidas
eficazes para reduzir o risco decorrente da exposição ao
material ( a probabilidade de ocorrência de cânceres,
mesotelioma, derramamento de pleura, etc., em trabalhadores e
cidadãos em geral). Como a sociedade brasileira não irá
abandonar o uso do fibrocimento e dos demais produtos
derivados do amianto, importa observar que os materiais
apresentados como potenciais substitutos também não foram
completamente endossados pela literatura médica. Em síntese:
há simples substituição de riscos.
A atividade regulatória pressupõe o sopesamento entre o
risco e o benefício resultante da política específica. As escolhas
regulatórias normalmente estão situadas no campo do
“subótimo”, ou seja, vão implicar a aceitação de certos danos
prováveis em troca de benefícios maiores. E a proibição
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peremptória – embora possível no cenário analisado, caso
venha a ocorrer uma decisão legislativa sobre o ponto – é
qualificada como técnica regulatória pobre, consoante afirma
Giandomenico Majone:
Proibições representam uma das mais recentes e
menos sofisticadas abordagens à regulação do risco. Dizer
isso não é negar que em alguns casos o banimento
completo pode ser a resposta regulatória mais apropriada,
mas apenas afirmar que a adequação dessa medida radical
deve ser provada, e não meramente assumida (Risk
regulation in the European Union: between enlargement and
internationalization, folha 17).
Enfim, nada impede que o Estado brasileiro adote padrões
ainda mais elevados de proteção ao trabalhador, ao meio
ambiente e à saúde da população. Nessa situação, será dada às
indústrias e à economia do “amianto” a possibilidade de se
adequar aos novos padrões. O simples banimento retirará, em
caráter sumário, agentes econômicos relevantes do mercado,
talvez maximizando o risco com a utilização de produtos ainda
pouco testados, de disponibilidade limitada, com impactos
acentuados em diversos outros princípios constitucionais
igualmente importantes no contexto da Carta de 1988.
Nesse sentido, há de se mencionar que o Tribunal Federal
de Apelação do 5º Circuito dos Estados Unidos, ao apreciar ato
no qual a Agência de Proteção Ambiental norte-americana
decidira pelo banimento progressivo do uso do amianto no país
(EPA – Environmental Protection Agency), assim se pronunciou:
Concluímos que a EPA – (a Agência) – apresentou
provas insuficientes para justificar o banimento do
asbesto. Baseamos essa conclusão em dois fundamentos: a
falha da EPA em considerar todas as provas necessárias e a
falha em fornecer peso adequado à linguagem legal, que
impõe a edição da norma regulatória razoável menos
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onerosa, que proteja adequadamente o meio ambiente.
E, em certo ponto, consignou:
Assim não é suficiente que a EPA demonstre, como
fez no caso, que o banimento de alguns produtos com
amianto pode reduzir os danos que poderiam decorrer do
uso deles. Se esse fosse o parâmetro, não haveria
parâmetro algum, pois são poucos os produtos que são tão
seguros que um banimento completo deles não faria do
mundo um lugar mais seguro (942 F2d 1202 Corrosion
Proof Fittings v. Environmental Protection Agency).
É análise regulatória simplória afirmar que princípios
constitucionais demandam o banimento imediato do crisotila.
Ele pode causar danos à saúde humana, mas a implementação
das medidas de segurança que hoje se verificam nas minas e
fábricas bem como os rigorosos padrões para o transporte,
manuseio e descarte do produto levam a crer que os riscos são
gerenciáveis.
A passagem final do citado pronunciamento do Tribunal
norte-americano traz uma boa ideia para a solução das
ponderações entre princípios: elas devem sempre atender ao
teste da universalização. Isso significa dizer que o intérprete
deverá analisar se e como cabe observar, em situações
semelhantes, a solução alcançada em um caso particular. Pois
bem. O banimento do amianto com simples fundamento no
potencial carcinogênico do produto pode conduzir o Supremo a
também apreciar a constitucionalidade da comercialização de
outras substâncias à luz do mesmo fundamento. Os exemplos
mais imediatos são o tabaco e o álcool. Seriam eles também
inconstitucionais? Certamente, há vozes na sociedade que
apoiariam decisão em tal sentido.
Segundo a lista da Agência Internacional para a Pesquisa
no Câncer (IARC – International Agency for Research on Cancer),
encontram-se no topo das substâncias cancerígenas, juntamente
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com os asbestos, a pílula anticoncepcional, o tratamento de
reposição hormonal e a fumaça expelida pela queima de diesel
nos motores a combustão (informações obtidas na página
eletrônica da referida agência internacional). Deveriam ser
todos eles proibidos? Todos – repito – estão ao lado do amianto
entre os produtos com maior potencial cancerígeno. A resposta
à indagação só pode ser negativa.
Destaco a inadequação do entendimento adotado na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 101,
da relatoria da ministra Cármen Lúcia. Naquela ocasião,
discutiu-se a validade de ato administrativo que impedira a
importação de pneus usados. A fundamentação abrangente nos
tratados internacionais, nas regras constitucionais de proteção à
saúde e ao meio ambiente, tiveram por objetivo superar o
parágrafo único do artigo 170 da Carta Federal, que institui
reserva de lei para a vedação de atividades econômicas. No
caso em apreço, a lei existe e é, de início, satisfatória.
VI. O desenvolvimento nacional: expansão da renda e do
emprego.
Segundo o artigo 3º, inciso II, da Carta Federal, é objetivo
fundamental da República assegurar o desenvolvimento
nacional. Do dispositivo, mostra-se possível extrair o dever de o
Estado perseguir políticas públicas voltadas à expansão do
emprego e da renda dos cidadãos. É evidente que o
desenvolvimento há de ser feito com resguardo à saúde
pública e à dos trabalhadores bem como ao meio ambiente. O
crescimento econômico deve ser responsável e sustentável. Isso
não significa dizer que as únicas políticas públicas legítimas são
aquelas formuladas com base em risco-zero, mas as que
equilibram, de modo razoável, os impactos econômicos e
sociais e os perigos decorrentes da concretização do risco. Cabe,
então, indagar se houve equilíbrio nessa ponderação, vale dizer
quais são os impactos econômicos e sociais do banimento
completo do amianto. Se forem pequenos ou nulos, existirá
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razão para assentar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
nº 9.055/95.
Em parecer apresentado pelos professores doutores Ana
Lúcia Gonçalves da Silva e Carlos Raul Etulain, ambos
economistas da Universidade de Campinas, expositores na
audiência pública, consta que “não são esperados efeitos
relevantes sobre os preços dos produtos alternativos. Durante
curto período de transição [que não precisam qual], estes
produtos poderão custar no máximo 10% a mais (...)”. Ora, o
aumento de dez pontos percentuais no custo do fibrocimento é
significativo, presente a economia nacional. Isso no melhor dos
cenários, pois o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior aponta o incremento máximo de 35% no
preço das telhas. Há outra estimativa mediana, de majoração
entre 10 e 20%. Segundo informação prestada na audiência
pública, o mercado de fibrocimento com amianto movimenta,
anualmente, 2,5 bilhões de reais e responde por 70% da oferta
de telhas. Certamente não se pode qualificar como irrelevante
ou insignificante o impacto negativo de uma decisão do
Supremo, proibindo, se é que lhe cabe fazer – e não ao
Congresso Nacional – o uso do amianto.
O representante do referido Ministério indicou a
existência de um déficit habitacional no Brasil de 5,5 milhões de
residências, consoante pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
realizada em 2008. As cidades brasileiras estão absolutamente
lotadas de pessoas vivendo em situação precária, fruto da falta
de residências a preços módicos. A política de habitações faz-se
intimamente relacionada ao direito social estampado no artigo
6º da Carta Federal, o de moradia. O incremento dos custos
para a construção civil é fator que precisa ser considerado na
ponderação.
Ainda segundo o referido expositor, somente a indústria
do setor de cloro emprega 67 mil pessoas. A área de
fibrocimento com amianto gera 170 mil empregos diretos e
indiretos. São 230 mil empregos que poderão simplesmente
desaparecer da noite para o dia em virtude da decisão que vier
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a ser proferida pelo Supremo, sem que o Poder Público tenha
tempo para prover alternativas a essas pessoas. Em estimativa
conservadora, serão cerca de meio milhão de famílias afetadas
com o fim dessa fonte de renda. Não custa lembrar que a
Constituição – inciso VIII do artigo 170 – determina a busca do
pleno emprego como objetivo a ser perseguido pelo Estado.
Segundo esclarecido na audiência – e novamente recorro
aos dados do citado Ministério –, são dois os materiais
substitutivos do amianto mais promissores: o álcool polivilínico
(PVA) e o polipropileno (PP). Este último é um derivado do
petróleo, com todos os riscos econômicos e ambientais daí
provenientes, produzido, em larga escala, por apenas uma
empresa, surgindo a possibilidade de formação de monopólio
de fato no setor de fibrocimento, em contrariedade ao disposto
no artigo 170, incisos IV e V, da Lei Maior. Quanto ao álcool
polivinílico, toda a produção mundial não seria suficiente para
atender à demanda do setor de fibrocimento brasileiro, razão
pela qual, embora seja um provável substituto, ainda não se
pode dizer definitivo. Alertam os economistas que a
consequência natural do decréscimo na oferta é o aumento de
preços, com todos os prejuízos à economia nacional.
A substituição do amianto por outros materiais também
foi objeto da exposição do Dr. Vanderley John, pesquisador da
Universidade de São Paulo. Destacou que o acesso a cimento
adequado será um problema caso banido o amianto, haja vista a
oferta insuficiente dos potenciais substitutos. Além disso,
ressaltou o aumento no consumo de energia, no custo das
matérias-primas e na volatilidade de preços, porquanto a
produção do fibrocimento no Brasil dependerá fortemente de
importações, sujeitas a problemas relacionados à taxa de
câmbio e à flutuação do preço do petróleo. Conforme
asseverou, a substituição do amianto é viável, mas a transição
será para tecnologias mais caras, menos duráveis e que vão
exigir investimento maciço de conversão das linhas de
produção nas fábricas. Merece menção também o fato de que os
estudos voltados à avaliação do grau de toxicidade do álcool
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polivinílico e do polipropileno ainda não serem conclusivos,
segundo informação prestada na audiência pública.
A técnica adequada para a liberação ou proibição de certos
produtos, serviços ou atividades é a lei, consoante dispõe o
parágrafo único do artigo 170 da Carta Federal. As variáveis
envolvidas não permitem ao Supremo fazer um juízo seguro a
respeito dos impactos futuros da decisão.
Em outras palavras, entender que a ponderação, no caso
concreto, deve levar à proibição do crisotila significa admitir
que substâncias igualmente perigosas também possam ser
proibidas mediante decisão judicial. É um parâmetro arriscado
para o desenvolvimento econômico nacional e para as
liberdades públicas, pois está nele implícita a premissa de que a
sociedade, por seus representantes, é incapaz de analisar quais
são os riscos e benefícios da vedação ou permissão de certa
atividade.
VII. Os princípios da separação de Poderes e da democracia.
Embora descarte a prevalência dos princípios alusivos à
proteção da saúde – geral ou ocupacional – e do meio ambiente,
analiso o argumento mais relevante à defesa da
constitucionalidade da legislação federal. A solução
fundamenta-se numa concepção particular das relações entre o
Tribunal Constitucional, os poderes constituídos e os aspectos
técnicos versados no caso.
Uma das críticas dirigidas à compreensão de que os
direitos fundamentais possuem a estrutura normativa de
princípios e se caracterizam, consequentemente, como
“mandados de otimização” é de que ela esvaziaria a
competência do legislador para conformar a ordem jurídica.
Com efeito, ao demandar do Estado certa forma de atuação, a
Carta Federal não deixaria qualquer espaço ao exercício
legislativo, que estaria condicionado à “resposta correta”
derivada da interpretação constitucional. É o que a doutrina
denominou de “constituição como genoma jurídico (...) do qual
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tudo deriva, do Código Penal até a lei sobre a fabricação de
termômetros para febre” (A expressão é de Ernst Forsthoff,
citado por Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, 2008, p.
578). Compreender assim o Diploma Maior será extrair dele
menos do que o documento pode ser, porquanto restarão
asfixiados os demais Poderes da República, obstruindo-se a
contribuição que podem dar à construção da ordem jurídica
justa e democrática.
A outra concepção, oposta à apresentada, é a da
Constituição como mera ordem-moldura. Segundo essa visão,
respeitados os parâmetros formais, o legislador fica livre para
tomar as decisões. Essa também não é uma percepção que possa
ser considerada sem qualquer ressalva, pois esvaziaria o
conteúdo dos direitos fundamentais. Estes, afinal, são garantias
de que os poderes majoritários não ultrapassarão certos limites.
Ante razões óbvias, descabe esmiuçar a querela acadêmica,
mas, a toda evidência, o Supremo não pode filiar-se à corrente
que sustenta que todas as políticas públicas estão prédeterminadas na Carta Federal, sob pena de torná-lo – o
próprio Tribunal – em governante. Mais correto é entender,
consoante Robert Alexy, que: “Uma constituição pode decidir
questões fundamentais, e, nesse sentido, ser uma ordemfundamento, e, mesmo assim, deixar muitas questões em aberto
e, nesse sentido, ser uma ordem-moldura”.
Segundo o autor, os espaços de liberdade do legislador
podem ser divididos em casos de discricionariedade estrutural
e de discricionariedade epistêmica. Os primeiros concernem aos
espaços normativos em que a Constituição não obriga nem
veda, em que há mera possibilidade de atuação legislativa. Os
segundos relacionam-se à inviabilidade de alcançar um juízo
seguro acerca de dados empíricos ou sobre o conteúdo
normativo de princípios e, com base neles, extrair aquilo que é
exigível diante de situações concretas. Robert Alexy faz ver:
A questão da existência de uma discricionariedade
epistêmica surge quando é incerta a cognição daquilo que
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é obrigatório, proibido ou facultado em virtude dos
direitos fundamentais. A insegurança pode ter suas causas
na insegurança das premissas empíricas ou normativas.
Insegurança empírica pode se tornar um problema
qualquer fundamentação no âmbito dos direitos
fundamentais. (Teoria dos direitos fundamentais, 2008, p.
612).
Em questões envolvendo política pública, de alta
complexidade, com elevada repercussão social – e está-se a
discutir os destinos de um mercado bilionário e de milhares de
empregos –, o Supremo deve adotar postura de deferência à
solução jurídica encontrada pelos respectivos formuladores.
Nesse sentido, assenta o Tribunal Constitucional Federal
alemão: “A incerteza sobre os efeitos de uma lei em um futuro
incerto não pode excluir a competência do legislador para
aprová-la, mesmo que ela tenha um alto impacto”, conforme
esclarece o citado autor. Carlos Bernal Pulido, ao discorrer
sobre as liberdades deixadas ao legislador, assevera:
(...) o Congresso também goza de uma margem de
ação cognitiva, que se relaciona com a certeza das
premissas mediante as quais se estabelece a intensidade
na intervenção e o grau de proteção [dos direitos
fundamentais]. Quando quer que não existam premissas
certas que gerem razões contra as medidas legislativas,
estas deverão ser declaradas exequíveis, como na sentença
alemã sobre o canabis, em que se reconheceu que não
existiam “conhecimentos cientificamente fundados que
[falassem] necessariamente a favor da correção” da
penalização ou liberalização do consumo de canabis, e se
concluiu, portanto, que “o legislador [ostentava] a
prerrogativa de apreciação e de decisão para escolher
entre as várias alternativas potencialmente adequadas
para alcançar o fim legislativo”. (“O princípio da
proporcionalidade da legislação penal”. In: A
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constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e
aplicações específicas. Coord. Cláudio Pereira de Souza Neto
e Daniel Sarmento)
Assim o é por uma razão óbvia: dificilmente há questão
social que não envolva algum grau de incerteza cognitiva.
Afirmar-se que o legislador não pode intervir em tais searas
seria paralisar o Estado. Cabe à sociedade, por intermédio de
seus representantes, Deputados e Senadores, adotar posição
quanto aos riscos advindos da incerteza. Observem que não se
está fazendo um juízo sobre a capacidade institucional do Poder
Judiciário, mas relativamente à legitimação institucional para a
tomada de decisão em contextos de incerteza.
Essa óptica é endossada pelo voto da ministra Ellen Gracie
na apreciação da medida acauteladora na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.937, quando fez ver Sua Excelência:
“Evidente, repeti mais de uma vez, que não somos uma
academia de ciências. Portanto, não nos cabe definir a
nocividade de produtos (...)”. É claro que há possibilidade de
abandonar-se essa postura em situações pontuais. Por exemplo,
se um grupo populacional sofrer de modo desproporcional e
injusto em razão de uma política majoritária, ao Poder
Judiciário é permitido socorrer e remediar a situação. Nos casos
de intervenção gravíssima em direitos fundamentais, penso ser
admissível exigir do legislador grau maior de certeza quanto às
premissas empíricas adotadas. Em todas essas hipóteses, a
atuação estará em consonância com os objetivos próprios da
justiça constitucional.
Tais elementos não se encontram presentes na espécie. Ao
reverso, o Tribunal tem conhecimento limitado dos efeitos tanto
das políticas públicas envolvendo o uso controlado do amianto
quanto das consequências práticas que a decisão do Tribunal
pode gerar, se vier a assentar banimento. Nessas situações,
cumpre observar o predicado da autocontenção, de modo a
evitar a consumação de resultado ainda mais danoso no futuro.
Segundo Cass Sunstein, a defesa do minimalismo faz sentido,
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afirmando-o adequado:
quando o Tribunal está lidando com uma questão
constitucional de alta complexidade, que afeta
profundamente muitas pessoas, ou sobre a qual o país está
dividido (ante razões morais ou outras). A complexidade
pode resultar da falta de informações, de circunstâncias
cambiantes ou da incerteza moral (legalmente relevante).
(One case at a time: judicial minimalism on the Supreme Court,
2001, p. 5).
O caso se enquadra na primeira hipótese: cuida-se de
questão constitucional de alta complexidade – técnica, não
jurídica – que afeta milhões de pessoas, cujos resultados da
decisão a ser tomada mostram-se
imprevisíveis. O
pronunciamento pode gerar indesejável dependência externa
no âmbito da construção civil, monopólio econômico “de fato”,
incremento dos custos e prejuízo à política habitacional,
presentes justamente os menos afortunados.
A questão é tão complexa que nem mesmo os órgãos da
União, como constatado na audiência pública, conseguiram
consenso quanto à continuidade da exploração de amianto no
Brasil. De um lado, na defesa do uso controlado do asbesto,
apresentaram-se o Ministério das Minas e Energia e o do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De outro, a
favor do banimento do produto, perfilaram-se o Ministério do
Trabalho e do Emprego, do Meio Ambiente, o da Previdência
Social e o da Saúde. Enfim, tudo recomenda postura de
contenção no caso em apreço.
VIII. Conclusão: constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº
9.055/1995, inconstitucionalidade da Lei paulista nº 12.684/2007.
Assentada a constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº
9.055/1995, torna-se singela a análise atinente à Lei estadual nº
12.684/2007, do Estado de São Paulo. Revela-se inequívoca a
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inconstitucionalidade formal da norma, por inadequação
considerado o artigo 24, incisos V, VI e XII, e § 3º, da Carta
Federal.
Venho afirmando que o julgador, ao deparar-se com
determinada questão jurídica, busca, nas convicções íntimas, na
formação humanística, alfim, na cosmovisão que possui, a
resposta que mais lhe afigure correta e justa. É o que chamam
de contexto de descoberta. Em seguida, procura, no
ordenamento jurídico, os fundamentos capazes de sustentar a
conclusão. Surge então contexto de justificação. Quando a
solução mais justa, na concepção particular do intérprete, não
encontra esteio no arcabouço normativo, impõe-se a revisão do
sentimento inicial. Às vezes, o politicamente correto
simplesmente não equivale ao juridicamente acertado.
O caso envolvendo o amianto é um desses em que os
contextos não se harmonizam. Inequivocamente, a substância
possui enorme potencial cancerígeno, que já provocou tragédia
humanitária em diversos países. A despeito da cifra negra, os
fundamentos jurídicos, econômicos e científicos apresentados
não permitem chegar à conclusão de que a permissão, contida
em lei federal, de uso e comércio balizados do amianto seja
material ou formalmente inconstitucional. Insisto: rever a
questão do amianto requer manifestação democrática, que seja
capaz inclusive de avaliar adequadamente a adoção do produto
e dos possíveis substitutos.
IX. Dispositivo
Com essas considerações, julgo procedente o pleito
veiculado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.937,
para afastar do cenário jurídico a Lei nº 12.684, de 26 de julho
de 2007, do Estado de São Paulo. É como voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No caso, julgo
improcedente
o
pedido
formalizado
na
ação
direta
de
inconstitucionalidade sob a relatoria da ministra Rosa Weber, mas, na de
nº 3.397, julgo-o procedente, para afastar do cenário jurídico a Lei nº
12.684 do Estado de São Paulo e manter, por constitucional, a legislação
federal.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então, Vossa Excelência, neste caso, julga procedente a ação?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – No caso da ministra
Rosa Weber, julgo improcedente o pedido formulado na inicial da ação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Improcedente?
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Improcedente.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO ANPT
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ANA FRAZÃO (12847/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E
DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO (44856/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S) : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (22838/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO
E DERIVADOS - ABICLOR
ADV.(A/S) : TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (0016854/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO ABREA
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474A/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
- CNTI
ADV.(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA (000407/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS,
PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE SINDIPETRO AL/SE
ADV.(A/S) : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA (24567/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO
DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS (DF001663/) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR (119231/SP) E
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
ADV.(A/S) : SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA (11665/BA) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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ADV.(A/S) :
OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :
AM. CURIAE.
ADV.(A/S) :

OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR (16275/DF) E
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI002525/)
: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
LUIZ RODRIGUES WAMBIER (7295/PR) E OUTRO(A/S)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do
Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
26.11.2012.
Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e
Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
Falaram:
pela
requerente
Associação
Nacional
dos
Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Alberto Pavie
Ribeiro; pela requerente Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho – ANPT, o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas; pelo amicus
curiae Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, o
Dr. Mauro de Azevedo Menezes; pelo amicus curiae Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI, o Dr. Marcelo
Henriques Ribeiro de Oliveira; pelo amicus curiae Instituto
Brasileiro do Crisotila – IBC, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso
Filho; pelo amicus curiae Federação das Indústrias do Estado da
Bahia – FIEB, o Dr. Rodrigo Alberto Correia da Silva; pelo amicus
curiae Associação Brasileira da Indústria de Álcalis Cloro e
Derivados – ABICLOR, o Dr. Tercio Sampaio Ferraz Junior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.8.2017.
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da
ação direita, reconhecendo a legitimidade ativa das autoras,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. No
mérito, após o voto da Ministra Rosa Weber (Relatora), julgando
procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do art.
2º da Lei 9.055/1995, e fixando a seguinte tese: “A tolerância ao
uso do amianto crisotila, da forma como encartada no art. 2º da
Lei 9.055/1995, é incompatível com os artigos 7º, inciso XXII, 196
e 225 da Constituição Federal”, o julgamento foi suspenso.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.8.2017.
Decisão: Após os votos dos Ministros Edson Fachin e Ricardo
Lewandowski,
acompanhando
o
voto
da
Ministra
Rosa
Weber
(Relatora), e o voto do Ministro Alexandre de Moraes, julgando
improcedente a ação, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz
Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, o julgamento foi suspenso.
Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Presidência
da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.8.2017.
Presidência

da

Senhora

Ministra

Cármen

Lúcia.

Presentes

à
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sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada, e Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Nicolao Dino de
Castro e Costa Neto.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL

INCIDÊNCIAS AO VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Quero destacar,
Senhora Presidente, o voto brilhante, primoroso e denso que a eminente
Ministra ROSA WEBER, como Relatora, proferiu no presente julgamento.
Cabe registrar que esse doutíssimo voto ilumina os caminhos do
Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma questão impregnada de
tanto relevo jurídico e importância social.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL

VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO:
1. A pretensão de inconstitucionalidade: a questão do amianto em face de
princípios constitucionais e de direitos fundamentais

Rememoro, no início deste voto, a grave advertência do saudoso
Ministro LUIZ GALLOTTI sobre o alto significado das decisões a serem
tomadas por esta Corte, enfatizando que este processo, no qual se busca
a preservação de direitos fundamentais da coletividade e da classe
trabalhadora, refere-se a um daqueles casos emblemáticos em que o Supremo
Tribunal Federal, ao proferir o seu julgamento, poderá ser, ele próprio,
“julgado pela Nação” (RTJ 63/299, 312) e, em particular, pelos cidadãos e
trabalhadores desta República.
A pretensão de inconstitucionalidade, ora submetida ao julgamento
desta Corte, busca a declaração de invalidade jurídico-constitucional do
art. 2º da Lei nº 9.055, de 01/06/1995 – que permite a exploração, bem
assim a utilização industrial e a comercialização do amianto crisotila
(asbesto branco) –, em razão de as fibras de amianto, independentemente
de seu tipo ou origem geológica, serem cancerígenas e causadoras de
outras graves patologias, algumas das quais caracterizadas por sua
letalidade.
Sustenta-se, por tal motivo, que a regra legal em questão transgrediria
princípios estruturantes que dão suporte ao Estado Democrático de Direito
(CF, art. 1º), como o valor social do trabalho (inciso IV) e a dignidade da pessoa
humana (inciso III), além de ofender – segundo se alega – direitos
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impregnados de caráter fundamental, como a defesa do meio ambiente (CF,
art. 225) e a proteção à saúde (CF, art. 196).
É importante destacar que o projeto de lei que se converteu na
Lei nº 9.055/95 determinava, em sua formulação original, a substituição
progressiva da produção e da comercialização dos produtos que
continham amianto, além de proibir, sem qualquer exceção, a extração
dessa substância mineral em todo o território brasileiro, valendo
reproduzir, por relevante, fragmento da justificativa de referida
proposição legislativa:
“O asbesto/amianto provoca uma fibrose pulmonar
irreversível e progressiva conhecida como asbestose, além de ser
responsável por provocar câncer de pulmão e do trato
gastrointestinal, bem como um tumor específico chamado
mesotelioma, que pode atacar tanto a pleura como o peritônio,
membranas que recobrem o pulmão e intestino, respectivamente, tanto
de trabalhadores expostos, como de seus familiares e de moradores
vizinhos às fábricas, que utilizam esta fibra.
…...................................................................................................
Pelas razões expostas apresentamos este projeto de lei com o
objetivo de proteger a saúde da população, em particular a dos
trabalhadores e de suas famílias, uma vez que as fibras de
asbesto/amianto que aderem às vestimentas dos trabalhadores
aumentam os riscos para o seus familiares.
Já o prazo de quatro anos possibilitará a substituição do
asbesto/amianto por fibras alternativas, como vem ocorrendo em
outros países, garantindo assim o desenvolvimento da atividade
econômica, bem como mantendo os postos de trabalho.
Pela relevância da matéria, oferecemos este projeto de lei para
a apreciação dos nobres deputados, para que possamos melhorar as
condições de saúde dos trabalhadores, de suas famílias e da
população como decorrência.” (grifei)
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Esse projeto de lei, no entanto, em sua tramitação, veio a sofrer
substancial alteração, que o afastou, por completo, da generosa ideia inicial
que lhe inspirara a formulação, resultando em diploma legislativo –
a Lei nº 9.055/95 – totalmente divorciado das diretrizes que refletiam, no
plano interno, as preocupações da comunidade internacional provocadas
pelo alto grau de nocividade do uso, ainda que controlado, do amianto.

2. A utilização ou exposição ao amianto, inclusive do tipo crisotila,
como fator de vulneração ao direito fundamental do trabalhador à preservação
de sua saúde

O fato indiscutível é que a exposição ao amianto crisotila provoca
riscos elevados que dão causa à asbestose, ao câncer pulmonar e ao
mesotelioma da pleura, do peritônio e do pericárdio, tornando evidente,
em face de sua lesividade, o descumprimento, pelo Estado brasileiro, dos
deveres que a Constituição da República lhe impõe, notadamente
quando estabelece a necessidade de adoção de programas destinados à
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII), que se têm revelado, no entanto,
insuficientes à consecução dos fins definidos em referido texto
constitucional, além de resultar desse inaceitável inadimplemento estatal o
comprometimento dos direitos fundamentais à proteção da saúde e à
defesa do meio ambiente.
A Constituição da República, ao dispor sobre o amparo e a tutela da
saúde, erigindo-a à condição de direito social básico, impõe ao Poder
Público o dever de protegê-la, garantindo ao trabalhador, no âmbito de um
efetivo programa social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho.
O direito à saúde, nesse particular contexto, representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida. É que o direito público subjetivo
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à saúde qualifica-se como prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas
idôneas que visem não só a garantir aos cidadãos (e aos trabalhadores
em geral) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar, como, também, a assegurar-lhes a redução do risco de
doenças e de outros agravos, tal como proclama, em tom imperativo, a Lei
Fundamental do País.
Cabe enfatizar que o Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional.
A interpretação dos direitos fundamentais, especialmente daqueles
de índole social, não pode transformá-los em promessas constitucionais
inconsequentes, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
O diploma legislativo ora em análise, ao não viabilizar a concretização
dos direitos fundamentais a que anteriormente me referi, claramente incide em
transgressão ao princípio que veda a proteção jurídico-social deficiente ou
insuficiente, assim descumprindo valores constitucionais que não podem
deixar de ser observados, seja no plano do respeito à dignidade humana,
seja no âmbito da defesa da saúde, seja, ainda, na esfera da proteção ao
meio ambiente, cuja noção conceitual, por ser ampla, abrange, inclusive, o
meio ambiente laboral ou do trabalho.
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A eminente Senhora Ministra ROSA WEBER, no primoroso voto
que proferiu, destacou que “A posição oficial inequívoca da Organização
Mundial da Saúde – OMS, a autoridade em saúde no âmbito do sistema das
Nações Unidas, externada em 1998 no Critério de Saúde Ambiental nº 203 –
Amianto Crisotila –, em 2006 no documento ‘Elimination of asbestos-related
diseases’ (‘Eliminação de doenças relacionadas ao asbesto’), bem assim em
Resoluções da Assembleia Geral de 2005, 2007 e 2013, é a de que: (a) todos os
tipos de amianto causam câncer no ser humano, não tendo sido identificado
nenhum limite para o risco carcinogênico do crisotila; (b) o aumento do risco de
desenvolvimento de câncer tem sido observado mesmo em populações submetidas
a níveis muito baixos de exposição; (c) o meio mais eficiente de eliminar as
doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de asbesto”
(grifei).
São tão graves as consequências, quando não letais, provocadas pelo
uso, ainda que controlado, do amianto, inclusive o crisotila, que a
exploração econômica desse mineral, tal como revelado pela eminente
Relatora, “(…) já foi proibida em mais de 50 países, incluindo todos os
Estados-membros da União Europeia, que o fez em 1999, mediante a
Diretiva 1999/77/CE, com efeitos a partir de 2005. Aquele bloco econômico
hoje se ocupa em delinear estratégias de erradicação do amianto que está presente
nas construções, bem assim do amianto que entra no espaço europeu incorporado,
como impureza, a produtos e materiais” (grifei).
Vale registrar, neste ponto, que o Canadá fez instaurar contra a
República Francesa, por suposta transgressão às regras do “fair trade
practice”, processo perante a Organização Mundial do Comércio (OMC),
pelo fato de a França haver editado legislação vedando a importação, a
comercialização e a utilização de amianto, bem assim de produtos que o
contêm.
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Ao relembrar esse episódio, a eminente Ministra ROSA WEBER, em
seu brilhante voto, assinalou que “(...) o Órgão de Apelação da OMC decidiu
que a proibição implementada pela França não é inconsistente com nenhuma
obrigação assumida pela Comunidade Europeia em acordos celebrados no âmbito
da OMC. Na sua visão, a medida proibitiva em questão, não configurando
discriminação arbitrária ou injustificada, tampouco restrição disfarçada ao
comércio internacional, está amparada pelo Artigo XX do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio – GATT, que autoriza medidas restritivas ao comércio que
sejam ‘necessárias para proteger a vida ou a saúde humana’. A medida
tampouco foi tida como inconsistente com o Acordo sobre a Aplicação de Medidas
Sanitárias e Fitossanitárias e o Acordo Sobre Barreiras Técnicas ao Comércio”
(grifei).
O Brasil, no entanto, é lamentável dizê-lo, parece não querer cumprir,
no plano interno, os seus deveres constitucionais em tema de proteção à
saúde e de defesa do meio ambiente, revelando, ainda, aparente desinteresse
em conferir efetividade aos compromissos que assumiu perante a
comunidade internacional quando subscreveu importantes convenções,
como a Convenção de Basiléia (que dispõe sobre o controle de movimentos
transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito), além daqueles
atos celebrados no âmbito da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), como a Convenção 139 (sobre prevenção e controle de riscos
profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos) e a
Convenção 162 (sobre a utilização do amianto com segurança).

3. A exposição às fibras de amianto em face do direito subjetivo do
trabalhador à efetiva proteção de sua saúde
Vê-se, portanto, que incide sobre o Poder Público, quer em função de
seus encargos constitucionais, quer em razão de seus compromissos
internacionais, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de
saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades,

6
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13459332.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 222 de 302

ADI 4066 / DF
medidas – preventivas e de recuperação – que, fundadas em políticas públicas
idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve,
em seu art. 196, a Constituição da República e, também, ao que
estabelecem as convenções internacionais de que o Brasil é signatário.
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde – que representa,
no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma
das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe
ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por
cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem
providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da
determinação ordenada pelo texto constitucional.
Constata-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos
direitos sociais – que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação
constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia
jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder
Popular”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) –, recai sobre o Estado
um inafastável vínculo institucional consistente em atribuir real efetividade a
tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir às pessoas, inclusive aos
trabalhadores, que tenham acesso a um sistema organizado de garantias
instrumentalmente associado à realização, por parte das entidades
governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.
Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o
reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além
da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente
respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o
direito – como o direito à saúde – qualifique-se como prerrogativa jurídica
que legitima o cidadão (e o trabalhador) a exigir do Estado a
implementação de prestações positivas impostas pelo próprio
ordenamento constitucional.
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Cumpre também assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez
com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de
relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a
legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas
hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de
respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente,
a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer
outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.
Em uma palavra: a legislação federal ora em exame mostra-se
incompatível com valores básicos e direitos fundamentais consagrados
por nossa ordem constitucional, pois não dispensa tutela adequada e
proteção suficiente ao direito à saúde, entre outras prerrogativas
essenciais titularizadas pela coletividade e pela generalidade das
pessoas e trabalhadores, a revelar situação configuradora de
inconstitucionalidade por omissão, resultante da falta ou da realização
incompleta e imperfeita de um programa social que deveria ter sido
efetivamente assumido (e implementado) pelo Estado.
Cabe não desconhecer, no ponto, a própria jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que, por mais de uma vez, já censurou a inércia
governamental na implementação de cláusulas fundadas no texto da
Constituição, notadamente quando se tratava do descumprimento, por
inatividade do Estado, de direitos fundamentais de índole social:
“(...) A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior
ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto
constitucional – qualifica-se como comportamento revestido da
maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder
Público também desrespeita a Constituição, também compromete
a eficácia da declaração constitucional de direitos e também impede,
por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade
dos postulados e princípios da Lei Fundamental.
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– As situações configuradoras de omissão inconstitucional,
ainda que se cuide de omissão parcial, refletem comportamento
estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado – além de gerar
a erosão da própria consciência constitucional – qualifica-se,
perigosamente, como um dos processos informais de mudança
ilegítima da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura
do Poder Judiciário. Precedentes: RTJ 162/877-879, Rel. Min.
CELSO DE MELLO – RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE
MELLO.
O DESPREZO ESTATAL POR UMA CONSTITUIÇÃO
DEMOCRÁTICA REVELA-SE INCOMPATÍVEL COM O
SENTIMENTO CONSTITUCIONAL RESULTANTE DA
VOLUNTÁRIA ADESÃO POPULAR À AUTORIDADE
NORMATIVA DA LEI FUNDAMENTAL.
– A violação negativa do texto constitucional, resultante da
situação de inatividade do Poder Público – que deixa de cumprir ou
se abstém de prestar o que lhe ordena a Lei Fundamental –
representa, notadamente em tema de direitos e liberdades de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), um
inaceitável processo de desrespeito à Constituição, o que
deforma a vontade soberana do poder constituinte e que traduz
conduta estatal incompatível com o valor ético-jurídico do
sentimento constitucional, cuja prevalência, no âmbito da
coletividade, revela-se fator capaz de atribuir, ao Estatuto Político,
o necessário e indispensável coeficiente de legitimidade social.
(…).”
(ADI 1.442/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

4. A questão da proteção insuficiente e o descumprimento, por inércia
legiferante, da Constituição
O fato indiscutível, Senhora Presidente, claramente perceptível em
nossa experiência institucional, reside na circunstância de que – não
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obstante a existência de comandos constitucionais veiculando ordens de
legislar para efeito de viabilizar o exercício e a fruição de direitos pelo
cidadão, inclusive pelo próprio trabalhador, como o direito à saúde (CF,
art. 196) e o direito à redução dos riscos de doenças e de outros agravos
inerentes ao trabalho (CF, art. 7º, inciso XXII, c/c o art. 196) –, o Poder
Público tem se mantido inerte na formulação de legislação necessária à
aplicabilidade de certas cláusulas constitucionais cuja executoriedade
depende, essencialmente, da “interpositio legislatoris”, assim obstando,
de modo ilegítimo e por inércia legiferante, o acesso das pessoas às
prerrogativas de ordem jurídico-social.
E é, precisamente, o que ocorre na espécie ora em exame, pois a União
Federal deixou de editar legislação que conferisse proteção suficiente e
adequada à saúde do trabalhador exposto às fibras de amianto,
transgredindo, gravemente, ao proceder de modo incompleto e imperfeito no
plano legislativo, os direitos fundamentais que a ordem constitucional
reconhece e estende às pessoas em geral, inclusive à classe trabalhadora,
como o direito à preservação da integridade da saúde e da incolumidade
do meio ambiente.
Impende enfatizar, desde logo, bem por isso, que as omissões
inconstitucionais dos Poderes do Estado não podem ser toleradas, eis que o
desprestígio da Constituição – resultante da inércia de órgãos meramente
constituídos – representa um dos mais tormentosos aspectos do processo de
desvalorização funcional da Lei Fundamental da República, ao mesmo tempo
em que estimula, gravemente, a erosão da consciência constitucional,
evidenciando, desse modo, o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das
liberdades públicas pelo aparelho estatal.
Essa repulsa à inércia governamental no adimplemento de
imposições legiferantes estabelecidas no texto constitucional tem sido
posta em destaque pelo magistério da doutrina (ANNA CÂNDIDA DA
CUNHA FERRAZ, “Processos Informais de Mudança da Constituição”,
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p. 217/218, 1986, Max Limonad), eis que – como bem adverte o eminente
Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA (“Aplicabilidade das Normas
Constitucionais”, p. 226, item I, nº 4, 6ª ed., 2002, Malheiros) – não basta
“ter uma Constituição promulgada e formalmente vigente; impende atuá-la,
completando-lhe a eficácia para que seja totalmente cumprida” (grifei).
Nem se diga que o Supremo Tribunal Federal, ao neutralizar, em
sede jurisdicional, situações lesivas aos cidadãos, como sucede na espécie,
geradas pela omissão do poder estatal no desempenho de atividade
concretizadora de normas constitucionais instituidoras de direitos e
prerrogativas fundamentais, estaria interferindo em domínio estranho à
sua atuação.
Na realidade, esta Corte Suprema, ao assim agir, desempenha função
que a Constituição lhe cometeu, em ordem a impedir, mediante resposta
jurisdicional que traduz ato de legítima e significativa reação jurídico-institucional autorizada pela própria Carta Política, o desprestígio da Lei
Fundamental da República.
A omissão normativa da União Federal, no caso, ainda que parcial,
deixando de editar legislação que efetivamente dispense, de modo amplo e
adequado, amparo ao trabalhador, caracteriza típica (e anômala) hipótese
reveladora de um incompreensível estado de mora do legislador, não
obstante os princípios constitucionais atingidos pela inércia estatal,
provocando prejuízos evidentes ao trabalhador exposto às fibras de
amianto e vulnerando, com esse comportamento negativo, o princípio que
veda a proteção insuficiente.
Vê-se, a partir dos fundamentos que venho de expor, que a ilegitimidade
constitucional do art. 2º da Lei nº 9.055/95 também pode ser examinada
sob a perspectiva da inconstitucionalidade por omissão, embora
suficientemente demonstrado pela eminente Relatora que referida
norma legal incide em violação positiva da Constituição.

11
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13459332.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 227 de 302

ADI 4066 / DF

Não se pode desconhecer que o Poder Público também transgride a
autoridade superior da Constituição quando deixa de fazer aquilo que ela
determina (omissão total) ou quando realiza, de maneira incompleta, o que
estabelece o texto constitucional (omissão parcial).
A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor
extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que,
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também
ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou
insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos
postulados da Lei Fundamental, tal como tem advertido o Supremo
Tribunal Federal:
“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES
DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO
PODER PÚBLICO.
– O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do
Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que
dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em
um ‘facere’ (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.
– Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los
efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá
em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou
‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que
pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial,
quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (…).”
(ADI 1.458-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
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Vê-se, pois, que, na tipologia das situações inconstitucionais,
inclui-se, também, aquela que deriva do descumprimento, por inércia
estatal, de norma impositiva de determinado comportamento atribuído
ao Poder Público pela própria Constituição.
As situações configuradoras de omissão inconstitucional – ainda que se
cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização, pelo Poder
Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na Carta
Política – refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a
inércia do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos
deformadores da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à censura do
magistério doutrinário (ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ,
“Processos Informais de Mudança da Constituição”, p. 230/232, item n. 5,
1986, Max Limonad; JORGE MIRANDA, “Manual de Direito
Constitucional”, tomo II/406 e 409, 2ª ed., 1988, Coimbra Editora; J. J.
GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, “Fundamentos da
Constituição”, p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra Editora).
O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as
imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela
Constituição
e
configura
comportamento
que
revela
um
incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo
alto significado de que se reveste a Constituição da República.
Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma
Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então,
com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la
aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos
desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos
cidadãos.
A percepção da gravidade e das consequências lesivas derivadas do
gesto infiel do Poder Público que transgride, por omissão ou por
insatisfatória concretização, os encargos de que se tornou depositário por
13
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efeito de expressa determinação constitucional foi revelada, entre nós, já
no período monárquico, em lúcido magistério, por PIMENTA BUENO
(“Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império”,
p. 45, reedição do Ministério da Justiça, 1958) e reafirmada por eminentes
autores contemporâneos, em lições que acentuam o desvalor jurídico do
comportamento estatal omissivo, como se vê, p. e.x., em JOSÉ
AFONSO DA SILVA (“Aplicabilidade das Normas Constitucionais”,
p. 224, item n. 4, 8ª ed., 2012, Malheiros):
“Não basta, com efeito, ter uma constituição promulgada e
formalmente vigente; impende atuá-la, completando-lhe a eficácia,
para que seja totalmente cumprida (…).” (grifei)

É por essa razão que J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA
(“Fundamentos da Constituição”, p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra
Editora), analisando a força normativa da Constituição – e assinalando que a
eficácia preponderante e subordinante de suas cláusulas impede o
reconhecimento de situações inconstitucionais –, acentuam, na
perspectiva da inquestionável preeminência normativa da Carta Política,
o que se segue:
“(...) tanto se viola a Lei fundamental quando as acções
estaduais não estão em conformidade com as suas normas e princípios,
como quando os preceitos constitucionais não são 'actuados',
dinamizados
ou
concretizados
pelos
órgãos
que
constitucionalmente
estão
vinculados
a
fornecerem-lhes
operatividade prática.
A Constituição impõe-se normativamente, não só quando há
uma acção inconstitucional (fazer o que ela proíbe), mas também
quando existe uma omissão inconstitucional (não fazer o que
ela impõe que seja feito).” (grifei)

14
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13459332.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 230 de 302

ADI 4066 / DF
Essa mesma visão reflete-se no magistério de ANNA CÂNDIDA DA
CUNHA FERRAZ (“Processos Informais de Mudança da Constituição”,
p. 230/232, item n. 5, 1986, Max Limonad):
“A inércia caracteriza-se pela não aplicação intencional,
provisória mas prolongada, das disposições constitucionais pelos
poderes incumbidos de lhes dar cumprimento e execução.
Configura inegável processo de mudança constitucional;
embora não altere a letra constitucional, altera-lhe o alcance, na
medida em que paralisa a aplicação constitucional. Tal paralisação,
não desejada ou prevista pelo constituinte, é de ser tida como
inconstitucional.
Afeta, também, o sentido da Constituição.
Destinada esta à aplicação efetiva, qualquer obstáculo que se lhe
anteponha
desvirtua
sua
finalidade,
resultando
numa
inconstitucionalidade (…). Por outro lado, indiretamente, a inércia
dá causa à ocorrência de outros processos de mutação
constitucional. O distanciamento, no tempo, entre a elaboração
constitucional e a sua efetiva aplicação, sofre, inexoravelmente, a
influência das transformações sociais diuturnas e constantes, de tal
sorte que, após uma prolongada dilatação na aplicação do texto, é
provável que esta, quando se efetivar, dê à Constituição sentido e
significado diversos daqueles acolhidos no momento da formação da
norma fundamental.
Como modalidade de mutação constitucional, a inércia é
processo pernicioso, que acarreta conseqüências desastrosas à vida
constitucional dos Estados.
De um lado, porque, ao contrário dos demais processos de mutação
constitucional, raramente busca adaptar a Constituição à realidade. Na
maioria das vezes, serve como instrumento exatamente para evitar
tal adaptação.
De outro lado, porque a inércia arrasta consigo a descrença
na Constituição.” (grifei)
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Desse modo, e ante a irrecusável supremacia da Carta Política, revela-se
essencial impedir o desprestígio da própria Constituição, seja por ação,
seja por omissão dos órgãos, instituições e autoridades da República.
Cabe referir, no ponto, em face de sua inquestionável atualidade, a
autorizada lição de PONTES DE MIRANDA (“Comentários à
Constituição de 1967 com a Emenda n. 1, de 1969”, tomo I/15-16, 2ª ed.,
1970, RT), cujo magistério contém grave advertência, que por ninguém
pode ser ignorada:
“Nada mais perigoso do que fazer-se Constituição sem o
propósito de cumpri-la. Ou de só se cumprir nos princípios de que
se precisa, ou se entende devam ser cumpridos – o que é pior (...). No
momento, sob a Constituição que, bem ou mal, está feita, o que
nos incumbe, a nós, dirigentes, juízes e intérpretes, é cumpri-la. Só
assim saberemos a que serviu e a que não serviu, nem serve. Se a nada
serviu em alguns pontos, que se emende, se reveja. Se em algum ponto
a nada serve – que se corte nesse pedaço inútil. Se a algum bem
público desserve, que pronto se elimine. Mas, sem a cumprir, nada
saberemos. Nada sabendo, nada poderemos fazer que mereça crédito.
Não a cumprir é estrangulá-la ao nascer.” (grifei)

É preciso proclamar que as Constituições consubstanciam ordens
normativas cuja eficácia, autoridade e valor não podem ser afetados ou
inibidos pela voluntária inação ou por ação insuficiente das instituições
estatais. Não se pode tolerar que os órgãos do Poder Público,
descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação normativa que
lhes foi imposto, infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria
autoridade da Constituição e afetem, em consequência, o conteúdo
eficacial dos preceitos que compõem a estrutura normativa da Lei Maior.
O fato irrecusável é um só: o desprestígio da Constituição – por inércia
de órgãos meramente constituídos – representa um dos mais graves aspectos
da patologia constitucional, pois reflete inaceitável desprezo, por parte das
16
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instituições governamentais, da autoridade suprema da Lei Fundamental do
Estado.
Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN (“Teoria de la
Constitución”, p. 222, 1983, Ariel, Barcelona), coloca em pauta o fenômeno
da erosão da consciência constitucional, motivado pela instauração, no
âmbito do Estado, de um preocupante processo de desvalorização funcional da
Constituição escrita, como já ressaltado, pelo Supremo Tribunal Federal, em
diversos julgamentos, como resulta de decisão consubstanciada em
acórdão assim ementado:
“A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL
PODE CONSUMAR-SE MEDIANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO
POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO
NEGATIVA).
– O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do
Poder Público, seja quando este vem a fazer o que o estatuto
constitucional não lhe permite, seja, ainda, quando vem a editar normas
em desacordo, formal ou material, com o que dispõe a Constituição. Essa
conduta estatal, que importa em um ‘facere’ (atuação positiva), gera a
inconstitucionalidade por ação.
– Se o Estado, no entanto, deixar de adotar as medidas
necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição,
abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a
própria Carta Política lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto
constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’ resultará a
inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total (quando é
nenhuma a providência adotada) ou parcial (quando é insuficiente a
medida efetivada pelo Poder Público). Entendimento prevalecente na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RTJ 162/877-879, Rel.
Min. CELSO DE MELLO (Pleno).
– A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou
em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional –
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qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também
desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam
e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da
Lei Fundamental.
DESCUMPRIMENTO
DE
IMPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E DESVALORIZAÇÃO
FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.
– O Poder Público – quando se abstém de cumprir, total ou
parcialmente, o dever de legislar, imposto em cláusula
constitucional, de caráter mandatório – infringe, com esse
comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental,
estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da
erosão da consciência constitucional (ADI 1.484-DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
– A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais
traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e
configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que
nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar
uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou,
então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la
aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência
e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores
dos cidadãos. (…).”
(RTJ 183/818-819, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Pleno)

Nem se diga que o Supremo Tribunal Federal, ao colmatar uma
evidente (e lesiva) omissão inconstitucional do aparelho de Estado,
estar-se-ia transformando em anômalo legislador.
É que, ao suprir lacunas normativas provocadas por injustificável
inércia do Estado, esta Suprema Corte nada mais faz senão desempenhar o
papel a ela outorgado pela própria Constituição da República,
18
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valendo-se, para tanto, de instrumento que, concebido pela Assembleia
Nacional Constituinte, foi por esta instituído com a precípua finalidade de
impedir que a inércia governamental, como a registrada no caso ora em
exame, culminasse por degradar a autoridade e a supremacia da Lei
Fundamental.
Todos esses fundamentos que venho de expor autorizam-me a
reconhecer, na espécie, além da violação positiva referida pela eminente
Relatora, também a existência de situação de evidente inércia estatal, ainda
que incompleta ou parcial, inteiramente imputável à União Federal, o
que me permite constatar a configuração, no caso, de ofensa ao postulado
que veda a proteção insuficiente, considerado o tratamento normativo que a
regra legal ora questionada dispensou ao trabalhador, ao deixar de
estabelecer medidas e salvaguardas indispensáveis à defesa de sua
saúde, em decorrência da (absurda) exposição às fibras de amianto.

5. A dignidade da pessoa humana: fundamento essencial da ordem
republicana e democrática do Estado brasileiro

O que efetivamente está em jogo neste processo, Senhora
Presidente, para além da controvérsia jurídica, é, em última análise, a
proteção da vida de trabalhadores e a necessária defesa da integridade
de seu inalienável direito à preservação da saúde, eis que constituem, ambos
(vida e saúde), valores inestimáveis, impregnados de irrecusável
essencialidade, e que, por isso mesmo, não podem ser desconsiderados,
muito menos desprezados, pelo aparelho de Estado e pelas instituições da
República.
É por tal razão que também entendo que a pretensão de
inconstitucionalidade ora em julgamento encontra suporte legitimador no
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que representa –
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considerada a centralidade desse postulado essencial (CF, art. 1º, III) –
significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e
inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que
traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre
nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de
direito constitucional positivo, tal como tem reconhecido a
jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões, no ponto, refletem,
com precisão, o próprio magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA,
“Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 146, 2000, Malheiros;
RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, “Afeto, Ética, Família e o Novo
Código Civil Brasileiro”, p. 106, 2006, Del Rey; INGO WOLFANG
SARLET, “Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na
Constituição Federal de 1988”, p. 45, 2002, Livraria dos Advogados;
IMMANUEL KANT, “Fundamentação da Metafísica dos Costumes e
Outros Escritos”, 2004, Martin Claret; LUIZ ANTONIO RIZZATTO
NUNES, “O Princípio Constitucional da dignidade da pessoa humana:
doutrina e jurisprudência”, 2002, Saraiva; LUIZ EDSON FACHIN,
“Questões do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo”, 2008, Renovar,
v.g.).

6. Amianto e ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, inclusive ao meio ambiente laboral ou do
trabalho
Há a considerar, ainda, outro aspecto que se revela apto a legitimar a
caracterização, quanto à regra legal ora questionada, do vício de
inconstitucionalidade, pois o conteúdo material do preceito normativo em
causa também vulnera a cláusula inscrita no art. 225 da Constituição da
República, que, ao consagrar o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, oferece significativa resposta aos desafios resultantes dos
problemas que afetam as sociedades contemporâneas.
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Todos sabemos que os preceitos inscritos no art. 225 da Carta
Política traduzem, na concreção de seu alcance, a consagração
constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de uma das mais
expressivas
prerrogativas
asseguradas
às
formações
sociais
contemporâneas.
Essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de
metaindividualidade, consiste no reconhecimento de que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Trata-se, consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal
(RTJ 158/205-206, Rel. Min. CELSO DE MELLO), com apoio em douta lição
expendida por CELSO LAFER (“A reconstrução dos Direitos Humanos”,
p. 131/132, 1988, Companhia das Letras), de um típico direito de terceira
geração (ou de novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente
indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a
especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade
(PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Direito Ambiental Brasileiro”,
p. 121/123, item n. 3.1, 13ª ed., 2005, Malheiros) – de defendê-lo e de
preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações, evitando-se, desse
modo, que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na
proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de todos quantos
compõem o grupo social.
Vale referir, Senhora Presidente, neste ponto, até mesmo em face da
justa preocupação revelada pelos povos e pela comunidade internacional
em tema de direitos humanos, que estes, em seu processo de afirmação e
consolidação, comportam diversos níveis de compreensão e de
abordagem, que permitem distingui-los em ordens, dimensões ou fases
sucessivas resultantes de sua evolução histórica.
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Nesse contexto, e tal como enfatizado por esta Suprema Corte
(RTJ 164/158-161), impende destacar, na linha desse processo evolutivo, os
direitos de primeira geração (direitos civis e políticos), que compreendem
as liberdades clássicas, negativas ou formais, e que realçam o princípio da
liberdade.
Os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e
culturais), de outro lado, identificam-se com as liberdades positivas, reais
ou concretas, pondo em relevo, sob tal perspectiva, o princípio da
igualdade.
Cabe assinalar, Senhora Presidente, que os direitos de terceira geração
(ou de novíssima dimensão), que materializam poderes de titularidade
coletiva atribuídos, genericamente e de modo difuso, a todos os integrantes
dos agrupamentos sociais, consagram o princípio da solidariedade e
constituem, por isso mesmo, ao lado dos denominados direitos de quarta
geração (como o direito ao desenvolvimento e o direito à paz), um
momento importante no processo de expansão e reconhecimento dos
direitos humanos, qualificados estes, enquanto valores fundamentais
indisponíveis, como prerrogativas impregnadas de uma natureza
essencialmente inexaurível, consoante proclama autorizado magistério
doutrinário (CELSO LAFER, “Desafios: ética e política”, p. 239, 1995,
Siciliano).
Cumpre rememorar, bem por isso, na linha do que vem de ser
afirmado, a precisa lição ministrada por PAULO BONAVIDES (“Curso
de Direito Constitucional”, p. 481, item n. 5, 4ª ed., 1993, Malheiros), que
confere particular ênfase, dentre os direitos de terceira geração (ou de
novíssima dimensão), ao direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado:
“Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se
acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados
de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da
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terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século
enquanto direitos que não se destinam especificamente à
proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um
determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero
humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como
valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas
e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhes o
caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos
na esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram
eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz,
ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da
humanidade.” (grifei)

A preocupação com a preservação do meio ambiente – que hoje
transcende o plano das presentes gerações, para também atuar em favor das
gerações futuras (PAULO AFFONSO LEME MACHADO, “Direito
Ambiental Brasileiro”, p. 123/124, item n. 3.2, 13ª ed., 2005, Malheiros) –
tem constituído, por isso mesmo, objeto de regulações normativas e de
proclamações jurídicas, que, ultrapassando a província meramente doméstica do
direito nacional de cada Estado soberano, projetam-se no plano das declarações
internacionais, que refletem, em sua expressão concreta, o compromisso das
Nações com o indeclinável respeito a esse direito fundamental que
assiste a toda a Humanidade.
A questão do meio ambiente, hoje, especialmente em função da
Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente (1972) e das conclusões
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Rio/92), passou a compor um dos tópicos mais
expressivos da nova agenda internacional (GERALDO EULÁLIO DO
NASCIMENTO E SILVA, “Direito Ambiental Internacional”, 2ª ed.,
2002, Thex Editora), particularmente no ponto em que se reconheceu ao
gênero humano o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo
de condições de vida adequada, em ambiente, inclusive de caráter laboral, que
23
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lhe permita desenvolver todas as suas potencialidades em clima de
dignidade e de bem-estar.
Extremamente valioso, sob o aspecto ora referido, o douto magistério
expendido por JOSÉ AFONSO DA SILVA (“Direito Ambiental
Constitucional”, p. 69/70, item n. 7, 4ª ed./2ª tir., 2003, Malheiros):
“A ‘Declaração de Estocolmo’ abriu caminho para que as
Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um ‘direito fundamental’ entre os
direitos sociais do Homem, com sua característica de ‘direitos a serem
realizados’ e ‘direitos a não serem perturbados.
…...................................................................................................
O que é importante (…) é que se tenha a consciência de que o
direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais
do Homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no
campo da tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é
um fator preponderante, que há de estar acima de quaisquer outras
considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao
direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes
são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não
podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo
quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a
tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de
que, através dela, o que se protege é um valor maior: ‘a qualidade da
vida’.” (grifei)

Dentro desse contexto, Senhora Presidente, emerge, com nitidez, a
ideia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido pelos organismos sociais e pelas
instituições estatais, qualificando-se como encargo irrenunciável que se
impõe – sempre em benefício das presentes e das futuras gerações –
tanto ao Poder Público quanto à coletividade em si mesma considerada
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Polícia do Meio Ambiente”,
“in” Revista Forense 317/179, 181; LUÍS ROBERTO BARROSO, “A
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proteção do meio ambiente na Constituição brasileira”, “in” Revista
Forense 317/161, 167-168, v.g.).
Na realidade, Senhora Presidente, o direito à integridade do meio
ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva,
refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão
significativa de um poder deferido, não ao indivíduo identificado em
sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente,
atribuído à própria coletividade social.
O reconhecimento desse direito de titularidade coletiva, tal como se
qualifica o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
constitui, portanto, especialmente em sua interconexão com o direito à
vida e à saúde, como precedentemente enfatizado, uma realidade a que
não mais se mostram alheios ou insensíveis os ordenamentos positivos
consagrados pelos sistemas jurídicos nacionais e, também, as formulações
normativas proclamadas no plano internacional, como assinalado por
autores eminentes (JOSÉ FRANCISCO REZEK, “Direito Internacional
Público”, p. 223/224, item n. 132, 1989, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA
SILVA, “Direito Ambiental Constitucional”, p. 46/57 e 58/70,
4ª ed./2ª tir., 2003, Malheiros, v.g.).
7. Os princípios ambientais da prevenção e da precaução qualificam-se
como valores impregnados de estatura constitucional

É de destacar-se, também, que a União Federal, ao editar a legislação
em referência, longe de adequar-se ao postulado da prevenção, que se mostra
aplicável a situações apoiadas na existência de certeza científica quanto à
nocividade do uso ou do emprego de determinadas substâncias,
transgrediu-o frontalmente.
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E mesmo que os impactos resultantes da utilização do amianto
fossem incertos ou, até mesmo, desconhecidos, ainda assim o diploma
normativo em causa mostrar-se-ia inquinado de inconstitucionalidade, na
medida em que desautorizado, quanto ao seu conteúdo, pelo postulado da
precaução, que tem assento constitucional e cuja noção conceitual, como
sabemos e tal como relembrado pelo eminente Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, foi definida pelo Princípio 15 da Declaração do Rio
(ECO/92), assim enunciado: “Para que o ambiente seja protegido, serão
aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas
preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não
será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o
aditamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a
degradação ambiental” (grifei).
É certo que declarações internacionais formuladas em momentos que
antecederam a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e
Desenvolvimento (Rio/92) já haviam consagrado essa ideia, ainda que sob
designação diversa (como “precautionary approach” ou “anticipatory
environmental protection”), segundo observa GERALDO EULÁLIO DO
NASCIMENTO E SILVA (“Direito Ambiental Internacional”, p. 55/57,
2ª ed., 2002, Thex Editora), que se refere, p. ex., entre outros documentos,
à Convenção de Bamako (Mali, 1991), à Plataforma de Tlatelolco sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (1991) e às Conferências Internacionais sobre
Proteção do Mar do Norte (1984, 1987 e 1990).
A importância fundamental desse princípio de Direito Ambiental – a
que já se referia a Carta Mundial da Natureza (Princípio 11, “b”), adotada
em 1982 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, conforme registram
ÉDIS MILARÉ e JOANA SETZER (“Aplicação do Princípio da Precaução
em Áreas de Incerteza Científica: Exposição a campos eletromagnéticos
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gerados por estações de radiobase”, “in” Revista de Direito Ambiental,
vol. 41/7-25, 10, 2006) – evidencia-se ante a circunstância de que diversos
outros documentos internacionais, tais como a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica,
também vieram a contemplar esse postulado essencial, que CRISTIANE
DERANI (“Direito Ambiental Econômico”, p. 169, item n. 1.3, 2ª ed.,
2001, Max Limonad) qualifica como a “essência do direito ambiental”,
sempre com a finalidade de evitar, de neutralizar ou de minimizar situações de
risco potencial à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente.
Essa mesma compreensão em torno do tema em referência é
revelada em valioso estudo da lavra de GUILHERME JOSÉ PURVIN DE
FIGUEIREDO (“Direito Ambiental e a Saúde dos Trabalhadores”, 2000,
LTr):
“O princípio da prevenção e precaução, basilar do Direito
Ambiental, aplica-se integralmente ao meio ambiente de trabalho,
não se podendo ter como lícita a exposição dos trabalhadores ao
risco de uma doença com o único fim de potencializar a capacidade
produtiva de uma empresa. Cada vez que se revele um perigo para
a saúde do profissional, deverá o empregador reduzir até o limite
máximo oferecido pela tecnologia os males provocados ao
trabalhador. Quando, porém, os incômodos forem de tal monta a
ponto de minar a saúde do trabalhador, havendo um conflito
entre a exigência produtiva e o direito à saúde, este último deverá
prevalecer, pois o direito subjetivo à integridade física e à vida
constitui um consectário do princípio da dignidade humana.”
(grifei)

ÉDIS MILARÉ, em sua conhecida obra “Direito do Ambiente”,
p. 263/266, itens ns. 4.2.4 e 4.2.4.2, 10ª ed., 2015, RT), após referir-se ao
caráter basilar do princípio da precaução, que se destina, segundo a lição por
ele ministrada, “a gerir riscos ou impactos desconhecidos”, no que se
distingue do postulado da prevenção, que “trata de riscos ou impactos já
conhecidos pela ciência”, expende análise esclarecedora sobre o sentido e a
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finalidade dessa fundamental diretriz que rege e informa o Direito
Ambiental:
“A invocação do princípio da precaução é uma decisão a
ser tomada quando a informação científica é insuficiente,
inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis
efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais
ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e
incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
A bem ver, tal princípio enfrenta a incerteza dos saberes
científicos em si mesmos. Sua aplicação observa argumentos de
ordem hipotética, situados no campo das possibilidades, e não
necessariamente de posicionamentos científicos claros e conclusivos.
Procura instituir procedimentos capazes de embasar uma decisão
racional na fase de incertezas e controvérsias, de forma a diminuir
os custos da experimentação. É recorrente sua invocação, por
exemplo, quando se discutem questões como o aquecimento global,
a engenharia genética e os organismos geneticamente modificados, a
clonagem, a exposição a campos eletromagnéticos gerados por estações
de radiobase.
.......................................................................................................
(…) Vale dizer, a incerteza científica milita em favor do
ambiente, carreando-se ao interessado o ônus de provar que as
intervenções pretendidas não trarão consequências indesejadas ao
meio considerado (…).
…...................................................................................................
Anote-se, por fim, que a omissão na adoção de medidas de
precaução, em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível,
foi considerada pela Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes
Ambientais) como circunstância capaz de sujeitar o infrator a
reprimenda mais severa, idêntica à do crime de poluição qualificado
pelo resultado (art. 54, § 3º).” (grifei)

Vê-se, portanto, que, mesmo se incertos, no plano da pesquisa científica,
os impactos nocivos do amianto crisotila, ainda assim tornar-se-ia legítimo
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(e inteiramente adequado) invocar-se, no caso, em detrimento do
diploma legislativo ora questionado, o princípio da precaução, que
traduz importante consequência e relevante instrumento de proteção ao
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A Constituição da República, ao dispor sobre a proteção ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, por ela própria reconhecido como
“bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (CF, art. 225,
“caput”), instituiu, entre nós, verdadeiro “Estado de Direito Ambiental”
fundado em bases constitucionais, em que o princípio da precaução (tanto
quanto o da prevenção) desempenha papel de fundamental importância,
consoante assinalam eminentes doutrinadores (ANA FLAVIA BARROS,
“Princípio da Precaução”, 2004, Del Rey; PAULO AFFONSO LEME
MACHADO, “Direito Ambiental Brasileiro”, p. 94/117, item n. 6, 22ª ed.,
2014, Malheiros; FREDERICO AUGUSTO DI TRINTADE AMADO,
“Direito Ambiental Esquematizado”, p. 41/44, item n. 5.3, 2ª ed., 2011,
Método; PAULO DE BESSA ANTUNES, “Direito Ambiental”, p. 30/48,
itens ns. 3.2.5 a 3.2.5.6, 14ª ed., 2012, Atlas, v.g.).
Com efeito, e mesmo que se apresentasse insuficiente a certeza
científica quanto à nocividade do uso controlado do amianto crisotila,
ainda assim – é importante insistir – o princípio da precaução, que
tem suporte em nosso ordenamento interno (CF, art. 225, § 1º, V, e
Lei nº 11.105/2005, art. 1º, “caput”) e, também, em declarações internacionais
(como a Agenda 21, Princípio 15, que resultou da Conferência do Rio/92),
incidirá, como advertem doutrina e jurisprudência, sempre que houver
probabilidade de concretização de dano em consequência de atividade
identificada por sua potencialidade lesiva.
Caso tal ocorra, impor-se-á, então, ao Poder Público, com apoio em
referido postulado, a adoção de medidas de índole cautelar destinadas a
preservar a incolumidade do meio ambiente e a proteger, desse modo, a
integridade da vida e da saúde humanas.
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Daí a clara advertência constante de doutíssima manifestação que o
eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI expôs no julgamento da
ADI 3.510/DF e, também, neste processo, na qual destacou, com absoluta
propriedade, a dupla vocação do princípio da precaução, destinado não só a
proteger o meio ambiente, mas, também, a amparar a preservação da
saúde e da vida das pessoas em geral:
“7. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NO CAMPO DA
SAÚDE PÚBLICA
Quando se cogita da preservação da vida numa escala mais
ampla, ou seja, no plano coletivo, não apenas nacional, mas
inclusive planetário, vem à baila o chamado ‘princípio da
precaução’, que hoje norteia as condutas de todos aqueles que
atuam no campo da proteção do meio ambiente e da saúde
pública. (…).
O princípio da precaução foi explicitado, de forma pioneira,
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, da qual
resultou a Agenda 21, que, em seu item 15, estabeleceu que,
diante de uma ameaça de danos graves ou irreversíveis, a
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão
para o adiamento de medidas viáveis para prevenir a degradação
ambiental.
…...................................................................................................
Dentre os principais elementos que integram tal princípio
figuram: i) a precaução diante de incertezas científicas;
ii) a exploração de alternativas a ações potencialmente
prejudiciais, inclusive a da não-ação; iii) a transferência do ônus
da prova aos seus proponentes, e não às vítimas ou possíveis
vítimas; e iv) o emprego de processos democráticos de decisão e
acompanhamento dessas ações, com destaque para o direito subjetivo
ao consentimento informado.
Esse novo paradigma emerge da constatação de que a
evolução científica traz consigo riscos imprevisíveis, os quais
estão a exigir uma reformulação das práticas e procedimentos
tradicionalmente adotados nesse campo. Isso porque, como registra
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Cristiane Derani, é preciso ‘considerar não só o risco de
determinada atividade, como também os riscos futuros
decorrentes de empreendimentos humanos, os quais nossa
compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais
conseguem captar em toda densidade’.” (grifei)

Vale relembrar, neste ponto, por oportuno, o julgamento plenário,
pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF 101/DF, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, quando esta Corte Suprema, ao decidir controvérsia envolvendo
a importação de pneus usados, repeliu tal possibilidade, apoiando-se,
para tanto, tal como sucede no caso ora em exame, nos princípios
constitucionais que regem e conformam o exercício legítimo da atividade
empresarial em face dos postulados maiores que privilegiam a defesa do meio
ambiente e, também, a proteção da saúde pública, como se vê do seguinte
fragmento da ementa consubstanciadora de referido julgado:
“4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do
desenvolvimento sustentável e b) da equidade e
responsabilidade intergeracional.
Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação
para a geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento
sustentável: crescimento econômico com garantia paralela e
superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos
devem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas
previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações
futuras.
Atendimento ao princípio da precaução, acolhido
constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da
ordem social e econômica.
5. Direito à saúde: o depósito de pneus ao ar livre, inexorável
com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela
importação é fator de disseminação de doenças tropicais.
Legitimidade e razoabilidade da atuação estatal
preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas
que evitem causas do aumento de doenças graves ou contagiosas.
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Direito à saúde: bem não patrimonial, cuja tutela se
impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de
importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos
Estados desenvolvidos, que deles se livram. (…).” (grifei)

Compreendo, pelas razões expostas, com vênia aos que pensam em
sentido contrário, e considerando, ainda, o magistério doutrinário por mim
invocado, além do precedente acima referido (ADPF 101/DF), que a
eminente Relatora bem resolveu a controvérsia constitucional ora submetida ao
exame desta Suprema Corte, pois os elementos produzidos nestes autos
justificam, a partir do ordenamento positivo doméstico e das convenções
internacionais, a incidência, no caso, do princípio da precaução, cuja
consagração, repita-se, foi reconhecida na Declaração do Rio de Janeiro
(1992) adotada na ECO/92, que representou, naquele particular momento
histórico, marco significativo no processo de transição e, sobretudo, de
evolução do postulado da prevenção, então reconhecido pela Declaração de
Estocolmo (1972), para o princípio da precaução.
Entendo, na perspectiva dessa importantíssima evolução, que questões
que envolvam e comprometam o meio ambiente e a saúde pública não
podem subordinar-se a interesses de índole corporativa ou de caráter
econômico, pois, segundo o postulado da precaução, “as pessoas e o seu
ambiente devem ter em seu favor o benefício da dúvida, quando haja incerteza
sobre se uma dada ação os vai prejudicar”, vale dizer, se dúvida houver a
propósito da nocividade ou periculosidade de um dado elemento ou de
certa atividade, não haverá solução outra senão a de decidir-se
favoravelmente à preservação do meio ambiente (“in dubio pro securitate”).
Vê-se, daí, que a preocupação tanto com a intangibilidade da saúde e
da vida humanas quanto com a preservação da incolumidade do meio
ambiente não só representa dado relevante consagrado em declarações
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internacionais, mas também resulta da própria compreensão que o Supremo
Tribunal Federal tem revelado em diversos julgamentos, nos quais esse
tema vem sendo alçado à condição de direito eminente e fundamental
reconhecido às formações sociais e às pessoas em geral.
Tenho para mim, bem por isso, que o postulado da precaução atua,
no contexto ora em exame, como claro fator de deslegitimação do diploma
legislativo em causa, que, de modo incompatível com a Constituição,
desconsiderou a nocividade real do uso, mesmo controlado, do amianto
crisotila.

8. A atividade econômica não pode ser exercida em conflito com os
princípios constitucionais destinados a tornar efetiva a proteção ao meio
ambiente
São esses os motivos que têm levado o Supremo Tribunal Federal a
consagrar, em seu magistério jurisprudencial, o reconhecimento do direito de
todos à integridade do meio ambiente e a competência de cada um dos entes
políticos que compõem a estrutura institucional da Federação em nosso
País, cabendo acentuar que, na sensível área da proteção ambiental, os
interesses corporativos dos organismos empresariais devem estar
necessariamente subordinados aos valores que conferem precedência
à preservação da integridade do meio ambiente (CF, art. 170, inciso VI), como
esta Corte Suprema já teve o ensejo de advertir:

“(…) A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER
EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS
DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE.
– A incolumidade do meio ambiente não pode ser
comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver
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presente que a atividade econômica, considerada a disciplina
constitucional que a rege, está subordinada, entre outros princípios
gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF,
art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de
meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente
artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.
Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza
constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos
que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento
da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além
de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental,
considerado este em seu aspecto físico ou natural.
A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
(CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O
PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO
ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA
ECOLOGIA.
– O princípio do desenvolvimento sustentável, além de
impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra
suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo
Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio
entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no
entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de
conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição
inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos
fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que
traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser
resguardado em favor das presentes e futuras gerações. (…).”
(ADI 3.540-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
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Atento à circunstância de que existe um permanente estado de tensão
entre o imperativo de desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II), de um lado,
e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente (CF,
art. 225), de outro, torna-se essencial reconhecer que a superação desse
antagonismo, que opõe valores constitucionais relevantes, dependerá da
ponderação concreta, em cada caso ocorrente, dos interesses e direitos postos
em situação de conflito, em ordem a harmonizá-los e a impedir que se
aniquilem reciprocamente, tendo-se como vetor interpretativo, para efeito
da obtenção de um mais justo e perfeito equilíbrio entre as exigências da
economia e as da ecologia, o princípio do desenvolvimento sustentável, tal
como formulado em conferências internacionais (a “Declaração do Rio de
Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992”, “p. ex.”) e
reconhecido em valiosos estudos doutrinários que lhe destacam o caráter
eminentemente constitucional (CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO,
“Curso de Direito Ambiental Brasileiro”, p. 27/30, item n. 2, 6ª ed., 2005,
Saraiva; LUÍS PAULO SIRVINSKAS, “Manual de Direito Ambiental”,
p. 34, item n. 6.2, 2ª ed., 2003, Saraiva; MARCELO ABELHA RODRIGUES,
“Elementos de Direito Ambiental – Parte Geral”, p. 170/172, item n. 4.3,
2ª ed., 2005, RT; NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO,
“Proteção Jurídica do Meio Ambiente”, p. 57/64, item n. 6, 2003, Del Rey,
v.g.).
Isso significa, portanto, Senhora Presidente, que a superação dos
antagonismos existentes entre princípios e valores constitucionais há de
resultar da utilização de critérios que permitam ao Poder Público (e aos
magistrados e Tribunais) ponderar e avaliar, “hic et nunc”, em função de
determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica concreta, qual
deva ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de conflito
ocorrente, desde que, no entanto – tal como adverte o magistério da
doutrina na análise da delicadíssima questão pertinente ao tema da colisão de
direitos (DANIEL SARMENTO, “A Ponderação de Interesses na
Constituição Federal” p. 193/203, “Conclusão”, itens ns. 1 e 2, 2000,
Lumen Juris; LUÍS ROBERTO BARROSO, “Temas de Direito
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Constitucional”, p. 363/366, 2001, Renovar; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de
1976”, p. 220/224, item n. 2, 1987, Almedina; J. J. GOMES CANOTILHO,
“Direito Constitucional”, p. 661, item n. 3, 5ª ed., 1991, Almedina;
EDILSOM PEREIRA DE FARIAS, “Colisão de Direitos”, p. 94/101,
item n. 8.3, 1996, Fabris Editor; WILSON ANTÔNIO STEINMETZ,
“Colisão de Direitos Fundamentais e Princípio da Proporcionalidade”,
p. 139/172, 2001, Livraria do Advogado Editora; SUZANA DE TOLEDO
BARROS, “O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais”,
p. 216, “Conclusão”, 2ª ed., 2000, Brasília Jurídica, v.g.) –, a utilização do
método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do
conteúdo essencial dos direitos fundamentais, entre os quais avulta, por sua
significativa importância, o direito à preservação do meio ambiente.
Essa asserção torna certo, portanto, que a incolumidade do meio
ambiente – é importante insistir – não pode ser comprometida por
interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente – tal como adverte
PAULO DE BESSA ANTUNES (“Direito Ambiental”, p. 63, item n. 2.1,
7ª ed., 2004, Lumen Juris) – que a atividade econômica, considerada a
disciplina constitucional que a rege, está subordinada, entre outros
princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF,
art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio
ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço
urbano) e de meio ambiente laboral, consoante ressalta o magistério
doutrinário (CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO, “Curso de
Direito Ambiental Brasileiro”, p. 20/23, item n. 4, 6ª ed., 2005, Saraiva;
JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Direito Ambiental Constitucional”, p. 21/24,
itens ns. 2 e 3, 4ª ed./2ª tir., 2003, Malheiros; JOSÉ ROBERTO MARQUES,
“Meio Ambiente Urbano”, p. 42/54, item n. 4. 2005, Forense
Universitária, v.g.).
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9. O princípio que veda o retrocesso social não permite que se suprimam
ou que se reduzam os níveis de concretização já alcançados em tema de
direitos sociais
Há a considerar, ainda, um outro postulado que, também
desrespeitado pela legislação em referência, autoriza a formulação,
quanto a ela, do pertinente juízo de inconstitucionalidade.
Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso , que, em tema de
direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela
formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério
doutrinário (GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES
COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Hermenêutica
Constitucional e Direitos Fundamentais”, p. 127/128, 1ª ed./2ª tir.,
2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito
Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 320/322, item n. 03, 1998,
Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, “Direitos Sociais e
Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 40, 2002, Fabris
Editor; INGO W. SARLET, “Algumas considerações em torno do
conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição
de 1988”, v.g.).
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social
traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa
pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à
saúde, p. ex.), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização
dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente
reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto na hipótese – de todo
inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser
implementadas pelas instâncias governamentais.
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Lapidar, sob todos os aspectos, o magistério de J. J. GOMES
CANOTILHO, cuja lição, a propósito do tema, estimula reflexões por
ele a seguir expostas (“Direito Constitucional e Teoria da
Constituição”, p. 320/321, item n. 3, 1998, Almedina):
“O princípio da democracia econômica e social aponta
para a proibição de retrocesso social.
A idéia aqui expressa também tem sido designada como
proibição de ‘contra-revolução social’ ou da ‘evolução reaccionária’.
Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos
(ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à
educação), uma vez obtido um determinado grau de realização,
passam a constituir, simultaneamente, uma garantia
institucional e um direito subjectivo. A ‘proibição de retrocesso
social’ nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas
(reversibilidade fáctica), mas o principio em análise limita a
reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social,
subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do
princípio da protecção da confiança e da segurança dos
cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo
essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade
da pessoa humana. O reconhecimento desta proteção de direitos
prestacionais de propriedade, subjetivamente adquiridos, constitui
um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma
obrigação de prossecução de uma política congruente com os
direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas. A
violação no núcleo essencial efectivado justificará a sanção de
inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente
aniquiladoras da chamada justiça social. Assim, por ex., será
inconstitucional uma lei que extinga o direito a subsídio de
desemprego ou pretenda alargar desproporcionadamente o tempo de
serviço necessário para a aquisição do direito à reforma (…). De
qualquer modo, mesmo que se afirme sem reservas a liberdade de
conformação do legislador nas leis sociais, as eventuais
modificações destas leis devem observar os princípios do Estado de
direito vinculativos da actividade legislativa e o núcleo essencial dos

38
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13459332.

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. CELSO DE MELLO

Inteiro Teor do Acórdão - Página 254 de 302

ADI 4066 / DF
direitos sociais. O princípio da proibição de retrocesso social
pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já
realizado e efectivado através de medidas legislativas (‘lei da
segurança social’, ‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de
saúde’) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de
outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na
prática, numa ‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e
simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do
legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo
essencial já realizado.” (grifei)

Bem por isso, o Tribunal Constitucional português (Acórdão nº 39/84),
ao invocar a cláusula da proibição do retrocesso, reconheceu a
inconstitucionalidade de ato estatal que revogara garantias já conquistadas
em tema de direitos prestacionais de natureza social, vindo a proferir decisão
assim resumida pelo ilustre Relator da causa, Conselheiro VITAL
MOREIRA, em douto voto de que extraio o seguinte fragmento (“Acórdãos do
Tribunal Constitucional”, vol. 3/95-131, 117-118, 1984, Imprensa Nacional,
Lisboa):

“Que o Estado não dê a devida realização às tarefas
constitucionais, concretas e determinadas, que lhe estão
cometidas, isso só poderá ser objecto de censura constitucional
em sede de inconstitucionalidade por omissão. Mas quando desfaz
o que já havia sido realizado para cumprir essa tarefa, e com isso
atinge uma garantia de um direito fundamental, então a censura
constitucional já se coloca no plano da própria
inconstitucionalidade por acção.
Se a Constituição impõe ao Estado a realização de uma
determinada tarefa – a criação de uma certa instituição, uma
determinada alteração na ordem jurídica -, então, quando ela seja
levada a cabo, o resultado passa a ter a protecção directa da
Constituição. O Estado não pode voltar atrás, não pode
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descumprir o que cumpriu, não pode tornar a colocar-se na
situação de devedor. (…) Se o fizesse, incorreria em violação
positiva (…) da Constituição.
…...................................................................................................
Em grande medida, os direitos sociais traduzem-se para o
Estado em obrigação de fazer, sobretudo de criar certas instituições
públicas (sistema escolar, sistema de segurança social, etc.).
Enquanto elas não forem criadas, a Constituição só pode
fundamentar exigências para que se criem; mas após terem sido
criadas, a Constituição passa a proteger a sua existência, como se já
existissem à data da Constituição. As tarefas constitucionais impostas
ao Estado em sede de direitos fundamentais no sentido de criar certas
instituições ou serviços não o obrigam apenas a criá-los, obrigam-no
também a não aboli-los uma vez criados.
Quer isto dizer que, a partir do momento em que o Estado
cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente
impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional
deste deixa de consistir (ou deixar de consistir apenas) numa
obrigação positiva, para se transformar (ou passar também a ser)
numa obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a actuar
para dar satisfação ao direito social, passa a estar obrigado a
abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social.
Este enfoque dos direitos sociais faz hoje parte integrante da
concepção deles a teoria constitucional, mesmo lá onde é escasso o
elenco constitucional de direitos sociais e onde, portanto, eles têm de
ser extraídos de cláusulas gerais, como a cláusula do ‘Estado social’.”
(grifei)

10. O Poder Judiciário, em tema de direitos humanos (como se
qualificam os direitos sociais), há de fazer incidir, em sua atividade
hermenêutica, o critério da norma mais favorável
Entendo, finalmente, que, reconhecida a inconstitucionalidade da
norma legal ora questionada, e para que não subsista situação
caracterizadora de “vacuum legis”, justificar-se-á a aplicação imediata da
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cláusulas definidoras de direitos e garantias dos trabalhadores inscritas
nas convenções internacionais celebradas pelo Brasil no âmbito da OIT,
concernentes às normas de defesa do meio ambiente e de proteção da
saúde relativamente à utilização do amianto, inclusive da espécie crisotila.
Não constitui demasia assinalar que, em matéria de direitos humanos
(como se qualificam os direitos sociais), cabe ao Poder Judiciário fazer
incidir, sempre, a norma mais favorável, o que permite invocar, presente o
contexto em referência, a própria jurisprudência constitucional que o
Supremo Tribunal Federal firmou a esse respeito:
“TRATADOS
INTERNACIONAIS
DE
DIREITOS
HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO
INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO
HIERÁRQUICA.
– A Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais em
matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos
básicos da pessoa humana.
– Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções
internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º).
Precedentes.
– Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos
humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade? – Entendimento
do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia
constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos
humanos.
…...................................................................................................
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA
MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A
INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
– Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade
interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais
de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico
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básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção
Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir
primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana,
em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.
– O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que
prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser
aquela prevista no tratado internacional como a que se acha
positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a
máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações
constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos
indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da
pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à
alteridade humana tornarem-se palavras vãs.
– Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29,
ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais
favorável à proteção efetiva do ser humano.”
(HC 96.772/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

11. Conclusão
Sendo assim, tendo em vista as razões expostas e considerando,
ainda, o notável voto proferido pela eminente Ministra ROSA WEBER,
conheço da presente ação direta, para julgá-la procedente, declarando a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995, em razão de sua
manifesta incompatibilidade com os arts. 1º, inciso III, 7º, inciso XXII, 196
e 225 da Constituição da República.
Também acompanho, Senhora Presidente, a eminente Relatora
quanto à tese por ela formulada.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
ANTECIPAÇÃO DE VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Farei juntada de voto, e, portanto, não me estenderei.
Considero, em primeiro lugar, primoroso o voto da eminente
Ministra-Relatora Rosa Weber, que traz, não apenas um estudo jurídico,
mas um estudo baseado no que foi apresentado quanto ao material objeto
de questionamento, tratado no artigo 2º da Lei nº 9.055.
Também não posso deixar de fazer elogio a todos os advogados que
estiveram na tribuna e que defenderam seus pontos de vista com ênfase e
com honestidade intelectual, como é próprio dos advogados.
Peço respeitosa vênia à divergência para acompanhar o voto da
Ministra-Relatora. Considero, como todos já disseram - até mesmo os que
divergiram da tese da Relatora -, a importância enorme deste tema, não
apenas no que se refere às competências deste Supremo Tribunal Federal,
mas também porque nele se vislumbram direitos fundamentais, de um
lado, sopesados com outros que também têm sede constitucional.
Votei nesta matéria especificamente, acompanhando e até
reajustando, na esteira de um reajuste também do voto do Ministro Eros
Grau na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.356, voto que me
pareceu com o que agora afirmado nos votos que acompanharam a
Ministra-Relatora, sobre a importância fundamental do direito à vida, ao
meio ambiente ecológico equilibrado, ao compromisso entre gerações e
que ficam prejudicados por tudo que se comprovou pelo uso do amianto
crisotila, no caso.
Não tenho dúvida em, mais uma vez, também assentar a
importância do princípio da precaução, que examinamos longamente, por
exemplo, na ADPF nº 101, para afirmar a necessidade de, em caso de
meio ambiente e do equilíbrio do meio ambiente, na dúvida, vedarem-se
práticas que o prejudiquem, não apenas com relação aos de hoje, mas
principalmente quanto aos de amanhã, aos que vierem depois de nós.
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Essa a razão pela qual peço vênia aos que divergiram e acompanho o
brilhante e profundo voto da Ministra Rosa Weber, também julgando
procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da
Lei nº 9.055.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066 DISTRITO FEDERAL
VOTO
A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal):
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de
medida cautelar, contra o art. 2º da Lei n. 9.055/1995, pela qual se
disciplina a extração, industrialização, utilização e comercialização do
asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco) e dos produtos
que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais:
“LEI Nº 9.055, DE 1 DE JUNHO DE 1995.
Disciplina
a
extração,
industrialização,
utilização,
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o
contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer
origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: (...)
Art. 2º O asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto
branco), do grupo dos minerais das serpentinas, e as demais fibras,
naturais e artificiais de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim,
serão extraídas, industrializadas, utilizadas e comercializadas em
consonância com as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se fibras
naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana”.

2. Alegam os Autores que na norma impugnada se afrontam os arts.
1º, incs. III e IV, 170, caput e inc. VI, 196 e 225 da Constituição da
República, "no que concerne à dignidade da pessoa humana, ao valor social do
trabalho, à existência digna, ao direito à saúde e à proteção ao meio ambiente".
Sustentam que pela lei impugnada se permite a exploração
comercial e industrial do amianto crisotila, cuja lesividade à saúde
humana, mesmo em parâmetros controlados, é constatada por estudos
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científicos.
3. O então Ministro Relator adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n.
9.868/1999.
4. A Presidência da República prestou informações nas quais se
manifestou no sentido da constitucionalidade da norma impugnada.
Afirma que a inicial "não está acompanhada de nenhum elemento
cientificamente conclusivo de um tal grau de nocividade dos produtos em causa
que pudesse justificar uma crítica ao Legislador de estar ele atuando com descaso
para com os valores da saúde, do meio ambiente ou da dignidade da pessoa
humana".
5. O Senado Federal prestou informações manifestando-se pela
constitucionalidade da norma impugnada.
6. Manifestaram-se, como amici curiae, pela procedência do pedido: a
Assembleia Legislativa de Pernambuco; a Associação Brasileira das
Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento - ABIFibro; a
Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto - ABREA; o Sindicato
Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos e Plásticos nos
Estados de Alagoas e Sergipe - SINDIPETRO AL/SE; o Estado de São
Paulo; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados - CFOAB; e a
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
7. Manifestaram-se, como amici curiae, pela improcedência do
pedido: a Associação Brasileira da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados
- ABICLOR; a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas -FIEA; a
Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB; Goiás; o Instituto
Brasileiro do Crisotila - IBC; o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Extração de Minerais não metálicos de Minaçu-GO; e a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI.
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8. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do
pedido:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal 9.055/95, que
permite a exploração e utilização industrial e comercial do
asbesto/amianto da variedade crisotila (asbesto branco). Preliminar.
Ausência de procuração específica da ANPT. Mérito. Infinidade de
documentos produzidos por órgãos nacionais e internacionais no
sentido de que o amianto, em todas as suas formas, inclusive a
crisotila, provoca câncer e outras doenças, todas elas progressivas e
que levam à morte. São incisivos, ainda, quanto a não haver índice de
exposição segura ao amianto. Parecer pela abertura de prazo para que
a ANPT apresente procuração com poderes específicos e, no mérito,
pela procedência do pedido”.

9. No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.937, em 4.6.2008, o Plenário deste Supremo
Tribunal negou referendo à cautelar proposta pelo Ministro Marco
Aurélio, “visando à suspensão de lei local vedadora do comércio de certo
produto, em que pese à existência de legislação federal viabilizando-o”:
“COMPETÊNCIA NORMATIVA - COMÉRCIO. Na dicção
da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, não há
relevância em pedido de concessão de liminar, formulado em ação
direta de inconstitucionalidade, visando à suspensão de lei local
vedadora do comércio de certo produto, em que pese à existência de
legislação federal viabilizando-o” (ADI n. 3.937 - MC, Relator o
Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 10.10.2008).

De se realçar, no referido julgamento, o voto do Ministro Eros Grau,
que, tendo inicialmente decidido, em 2005, na ADI n. 3.356, pela
competência privativa da União para tratar da matéria, evoluiu em seu
entendimento para assentar a competência concorrente das pessoas
federadas para legislar “sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor” e, à vista de novos estudos científicos, pela prejudicialidade
do uso do amianto àqueles que manipulassem o material:
“O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Senhor Presidente,
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se Vossa Excelência me permitir, preciso fazer um reparo no meu voto
anterior na mesma matéria e, ao mesmo tempo, reafirmar o que eu
disse na Sessão anterior.
É o seguinte, quando eu proferi o voto na ADI n. 3.356 – ação
em que se questionava o mesmo tipo de lei, na qual o Estado de
Pernambuco proíbe o uso do amianto ou asbestos -, afirmei que a
discussão sobre usurpação de competência, exercida pelo Estado de
Pernambuco, encerrava o próprio mérito da ação; e, se admitíssemos
que a lei estadual legislasse sobre a matéria que caberia à lei federal,
haveria inconstitucionalidade formal. Mas eu errei. Tenho errado
algumas vezes. Como sou um ser humano, quero reconhecer que errei.
A mim parece que essa discussão demanda uma análise mais
abrangente. Nos termos do art. 24, inc. VIII, a competência para
legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor seria concorrente, cabendo à União, aos Estados,
Municípios e Distrito Federal a produção de atos normativos referente
à matéria” (voto do Ministro Eros Grau no julgamento da
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.937, sessão 4.6.2008).

Suscitou aquele Ministro, então, a imediata declaração de
inconstitucionalidade da Lei Nacional n. 9.055/1995, em análise:
“(...) Eu penso, Senhor presidente, que é imprescindível o exame
da conformidade da Lei Federal com o texto da Constituição do Brasil.
Eu não posso fazer de conta que essa afronta não existe. Desejo, pelo
menos do meu ponto de vista, afirmar essa inconstitucionalidade, que
não posso, em hipótese alguma, fazer de conta que não vejo. Há
estudos científicos segundo os quais o uso do amianto é prejudicial à
saúde daqueles que manipulam o material. A lei federal n. 9.505
parece-me violar o art. 196 da Constituição do Brasil.
Diante da inconstitucionalidade flagrante da Lei Federal, que
autoriza o uso do amianto, não tenho dúvidas nenhuma de que sua
inexistência – porque o que é afrontoso à Constituição não existe –
torna perfeitamente compatível com a Constituição a competência dos
Estados-membros para legislar” (voto do Ministro Eros Grau no
julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
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Inconstitucionalidade n. 3937, sessão 4.6.2008).

Naquela mesma assentada (4.6.2008) reajustei meu voto no sentido
do indeferimento da cautelar após o aprofundamento das discussões em
Plenário asseverando a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios no cuidado com a saúde, nos termos do
art. 23, inc. II, da Constituição da República:
“A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor
Presidente, agradeço ao Ministro Menezes Direito.
Na assentada do mês de agosto passado, acompanhei o eminente
Ministro Marco Aurélio; mas, estudando novamente a matéria e
principalmente considerando o que foi votado, após a minha fala, pelo
Ministro Eros Grau e, agora, com as razões apresentadas também pelo
Ministro Joaquim Barbosa, mais um alentado material que nos
chegou, vejo-me na contingência de pedir vênias, evidentemente, ao
Ministro Marco Aurélio, que acompanhei naquela ocasião, para
reajustar meu voto no sentido de acompanhar a divergência, até
porque a matéria que foi ventilada era basicamente a questão,
realmente muito bem posta pelo Ministro Marco Aurélio, na qual o
ponto central estava em que uma norma estadual estaria a contrariar
uma norma federal que tinha sido editada no exercício da sua
competência.
Entretanto, reexaminando a matéria agora, verifiquei, conforme
os princípios constitucionais, que especialmente alguns direitos, como
o direito à saúde, são não apenas da competência concorrente, como
realçou aqui tanto o Ministro Eros Grau quanto o Ministro Joaquim
Barbosa, mas também de competência comum – é o art. 23, inc. II, da
Constituição -, e que, portanto, no exercício dessa competência, aquela
norma poderia ter sido editada.
Razão pela qual, como eu disse, pedindo muitas vênias ao
Ministro Marco Aurélio, eu reajusto o meu voto para acompanhar a
divergência, Presidente” (ADI n. 3.937 - MC, Relator Ministro
Marco Aurélio, Pleno, Dje 10.10.2008).

Anotei, ainda, os fundamentos expendidos pelo Ministro Joaquim
Barbosa, em seu voto vista, que, resumindo o objeto das ações de objeto
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análogo em tramitação, igualmente concluiu pela constitucionalidade de
leis locais proibitivas do uso do amianto, dada a preponderância da
defesa da saúde pública.
De se transcreverem os substanciosos fundamentos do voto vista do
Ministro Joaquim Barbosa:
“Senhor Presidente, tramitam nesta Corte seis ações diretas de
inconstitucionalidade propostas pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria (CNTI) contra leis estaduais que tratam
do amianto.
Grande parte das variedades de amianto já é proibida no Brasil.
Há, no entanto, uma lei federal que autoriza o uso de uma espécie de
amianto chamada “crisotila”, em todo território nacional (art. 2º da
Lei 9.055, de 1º. de junho de 1995).
Pode-se dizer que a causa de pedir dessas ações diretas é o
desrespeito, pelos estados, dessa autorização legislativa a esse tipo de
amianto.
Na ADI 3.356 e na ADI 3.937, discutem-se leis dos Estados de
Pernambuco (Lei 12.589/2004) e de São Paulo (Lei 12.684/2007) que
proíbem a “fabricação, o comércio e o uso” ou o “uso de produtos,
materiais e artefatos” de qualquer tipo de amianto, inclusive crisotila.
Além da proibição, as duas leis estaduais, de Pernambuco e São Paulo,
trazem outras restrições adicionais. Cito, por exemplo: a obrigação
imposta à Administração Pública estadual de não utilizar amianto em
construções de uso público (art. 2º da lei pernambucana e art. 3º. da
lei paulista); o envio ao Ministério Público dos autos de infração à lei
estadual (art. 3º, § 2º, da lei de Pernambuco); a fixação de
concentrações máximas permitidas de amianto no ar, enquanto não
forem substituídos os produtos com o material e a obrigação, atribuída
ao Poder Executivo estadual, de divulgar os riscos do amianto e criar
programa especializado de vigilância à saúde (art. 4º, caput e
parágrafo único, e art. 6º, da lei paulista). Por fim, a lei estadual
objeto da ADI 3.355 (Lei 4.341/2004, do Rio de Janeiro) apenas
imitou os dispositivos da lei federal que tratam das obrigações das
empresas de amianto (art. 5º, caput e parágrafo único, da Lei
9.055/1995).
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A autorização ao uso do crisotila, lembra a CNTI, já foi
reconhecida por este Tribunal em dois acórdãos: ADI 2.396, rel. min.
Ellen Gracie, e ADI 2.656, rel. min. Maurício Corrêa, ambas
publicadas no DJ de 01.08.2003. A Corte declarou a
inconstitucionalidade das leis estaduais.
Na ADI 2.396, foi apreciada lei do Estado de Mato Grosso do
Sul que vedava a “fabricação”, “ingresso”, “comercialização” e
“estocagem” de “amianto” ou “produtos à base de amianto” no
território do Estado.
Naquele julgamento, o Tribunal chegou a duas conclusões. A
primeira, muito importante, sugere que a Corte deve se afastar da
questão técnica relativa aos efeitos danosos do amianto crisotila. A
segunda é que a lei federal (Lei no 9.055/1995) é norma geral que
afasta lei estadual.
Na ADI 2.656, o Tribunal também julgou procedente a ação
direta. Do acórdão é possível extrair outras duas conclusões. Em
primeiro lugar, a de que o amianto faria parte do rol de competências
exclusivas da União. Em segundo lugar, a ausência de qualquer
interesse local a fundamentar a legislação estadual.
Estudei o tema em profundidade e não estou convencido de que
essas conclusões continuam sendo as mais corretas.
Para melhor compreensão da matéria, penso ser importante
oferecer alguns esclarecimentos de natureza científica.
De acordo com o professor René Mendes (“Asbesto – amianto - e
doença: revisão do conhecimento científico e fundamentação para uma
urgente mudança da atual política brasileira sobre a questão”,
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(1), p. 7-29, jan.-fev.
2001, “amianto” ou “asbesto” são nomes utilizados para designar um
grupo heterogêneo de minerais. Um traço comum desse grupo é a
possibilidade de reduzi-los a fibras. Entre esses minerais, o crisotila
(ou silicato hidratado de magnésio) se caracteriza pela facilidade com
que é tecida (Mendes, p. 8).
O crisotila é utilizado principalmente para a fabricação de
cimento-amianto ou fibrocimento (85% do consumo desta fibra de
acordo com Mendes, p. 9). Usos do fibrocimento incluem a
manufatura de caixas d’água, telhas, placas de revestimento e tubos.
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O amianto crisotila ainda pode ser usado para a fabricação de:
produtos de fricção (lonas de freio, pastilhas, discos de embreagem),
produtos têxteis (mantas para isolamento térmico, roupas especiais),
filtros, diafragmas, papéis e papelões especiais (utilizados para
isolamento térmico), produtos de vedação (juntas de revestimento),
isolantes térmicos para aviões, pisos vinílicos (ver sítio do Instituto
Brasileiro do Crisotila - IBC, amicus admitido em 14.12.2007:
www.crisotilabrasil.org.br).
Há três doenças relacionadas ao uso do amianto: asbestose
(causada pela reação do tecido à deposição de poeira no interior do
pulmão), câncer de pulmão, e mesotelioma (tumores formados do
tecido seroso que reveste órgãos como pulmão, coração e abdômen).
Outras também têm sido associadas à exposição ao amianto (câncer de
laringe, câncer de orofaringe, câncer de estômago, câncer colo-retal, e
câncer de rim) (Mendes, p. 9-10).
A relação entre essas doenças e o amianto já foi detectada pela
literatura médica brasileira. No caso da asbestose, esses efeitos teriam
sido registrados há pelo menos 50 anos. No caso do mesotelioma, é
possível notar um crescimento dos casos. Sobre câncer do pulmão, há
evidência de que o risco de desenvolvimento do câncer seria baixo nos
primeiros 10 anos a partir da exposição ao amianto e alcançaria o seu
nível máximo a partir de 30 anos após o contato com o material
(Mendes, p. 10-13).
De fato, não parecem existir níveis seguros para a utilização de
amianto, inclusive o crisotila. Mendes considera superada, portanto, a
chamada “hipótese do anfibólio”, ou seja, a conclusão de que apenas o
amianto do tipo anfibólio (azul, marrom e outros), espécie do mineral
que já está proibida no Brasil, teria conseqüências danosas à saúde
humana. As fibras do crisotila têm potencial para produzir
mesotelioma. (Mendes, p. 13-16).
Cabe mencionar, ainda, que existem substitutos à utilização do
crisotila. Segundo a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto
(Abrea), esses substitutos estão disponíveis no mercado brasileiro.
Trata-se de fibras artificiais de origem mineral ou orgânica. Entre as
fibras artificiais minerais destacam-se as seguintes: filamento vitroso
contínuo; microfibra vitrosa; lã de vidro; lã de rocha; lã de escória e
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fibra refratária cerâmica, fibras de aplicações especiais, entre outras.
Entre as fibras artificiais orgânicas, destacam-se as fibras aramídeas,
as carbônicas, as poliolefínicas, os poliésteres e as poliacrilonitrilas.
Também tem sido propostas fibras naturais, de origem vegetal, tais
como sisal, coco, cânhamo, juta, bagaço de cana.
Em 2004, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
reconheceu que, de acordo com os critérios adotados pela Organização
Mundial de Saúde, não há limites seguros para a exposição humana.
Naquele ato, também reconheceu que telhas e caixas d’água feitos de
crisotila são resíduos perigosos.2
Diante dos riscos à saúde humana, a questão a ser decidida é a
seguinte: os estados estão autorizados a legislar sobre amianto?
A jurisprudência desta Corte é muito exigente no que se refere
às limitações estaduais à livre de circulação de mercadorias.
Essa jurisprudência (da qual são exemplos os precedentes
mencionados pela CNTI, incluindo as ADI 2.396 e 2.656) não aprecia
a razoabilidade de medida normativa que tenha impacto sobre o
comércio interestadual.
Um precedente importante é o “Caso dos Agrotóxicos” ou “do
DDT” (Representação no 1.153, rel. para o acórdão min Oscar
Corrêa, Pleno, RTJ 115/1008).
Tratava-se, naquele caso, de atos normativos estaduais que
tinham impacto sobre a liberdade de comércio de defensivos agrícolas.
Confrontado com problemas ambientais provocados pelo uso de
agrotóxicos, o estado do Rio Grande do Sul proibiu o uso de
determinados produtos. No acórdão, o Tribunal reconheceu a
inconstitucionalidade parcial da norma estadual e incluiu, na parte
julgada inconstitucional, o artigo que tratava da proibição.
Naquela época, encontrava-se em vigor a Constituição Federal
de 1967, com as modificações impostas pela Emenda Constitucional
no 1, de 1969. Naquele texto, a competência para legislar sobre
“comércio exterior e interestadual” era da União. A União também
tinha competência para legislar sobre “normas gerais” sobre “defesa e
proteção da saúde”. Um dos pontos debatidos no julgamento foi
justamente o conceito de “norma geral”.
Para o relator inicialmente designado, Min. Aldir Passarinho
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(RTJ 115/1026-1027):
“O que não pode o Estado é expedir normas gerais conflitantes
com as legislativas federais, nada impedindo, porém, que as complete,
ou as supra, no seu território”. (RTJ 115/1026) “(...) nenhuma
inconstitucionalidade há em tal proibição. Em exame se põem dois
dispositivos constitucionais: um, geral, amplo, ou seja, aquele inserto
na alínea d do inc. XVII, do art. 8º. da Lei Fundamental, segundo o
qual à União cabe legislar sobre produção e consumo; outro, específico,
especial, o da alínea “c” dos mesmo inciso e artigo, e segundo o qual à
União apenas cabe legislar sobre normas gerais de defesa e proteção à
saúde. Deste modo, podendo o Estado legislar não só sobre o que não
se constituir em norma geral, mas até mesmo neste caso,
supletivamente (art. 8º., parágrafo único), por certo que há de se ter
como preponderantes, até por uma escala de valores, os princípios que
dizem com a defesa e proteção à saúde em relação à saúde em relação à
produção e ao consumo. (...)”
Ao voto do Min. Aldir Passarinho seguiu-se voto
diametralmente oposto do Ministro Moreira Alves, então presidente
da Corte. De acordo com seu voto, “norma geral” era conceito a ser
preenchido pelo próprio legislador federal (RTJ 115/1037):
“Não fora assim, e seria possível a qualquer Estado-membro
proibir o consumo, e portanto, impedir o comércio em seu território, de
remédios, alimentos, bebidas, fumo, sob o fundamento de serem
prejudiciais à saúde. E, conforme os critérios estaduais, teríamos
proibições e exigências diversas, desorganizando integralmente a vida
econômica do país. É à União que cabe estabelecer, na defesa da saúde
de todos os que se encontram no território nacional, as restrições e as
proibições de produção, comércio e consumo de mercadorias que
contenham substâncias nocivas. Sua competência é, nesse terreno,
exclusiva”.
No mesmo julgamento, o min. Francisco Rezek chegou a
conclusão similar a do min. Aldir Passarinho (RTJ 1043/1044):
“Seria flagrante despropósito, contudo, entender que as normas
federais estabelecem limites máximos à proteção da saúde, quando, na
realidade, essas normas constituem um piso, a partir do qual cada
Estado desdobrará, na conformidade de suas condições e interesses
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próprios, o patrimônio legislativo. Não há como conceber possa a
União, valendo-se da regra que permite estabelecer normas gerais de
defesa e proteção da saúde, fixar limites e esse empenho protetivo –
porventura mais firme em algumas das unidades federadas – em nome
da salvaguarda de outros valores, de outros bens jurídicos que não a
própria saúde. Assim, neste exato domínio, jamais poderia reputar-se
ofensiva à Constituição a lei estadual que multiplicasse as cautelas e
os métodos de defesa da saúde, salvo quando ofensiva a outra norma
constitucional, concebida para preservar valor jurídico diverso.”
“Em parte alguma da Constituição da República há de
encontrar-se, expressa ou implícita, a garantia de que empresas
nacionais ou estrangeiras, operando legalmente no País, devam por
isso fruir, em qualquer ponto do território nacional, de iguais
facilidades, à sombra de idêntica metodologia administrativa. Não há,
pois, na lei fundamental, o que autorize o produtor de substâncias
potencialmente nocivas à saúde, à vida humana a exigir, do legislador
riograndense – e hoje, de mais de uma dezena de unidades federadas –
a fidalguia complacente que lhe prodigalizam outros estados e, mais
que ninguém, a União Federal.” (RTJ 115/1046).
Em suma, a conclusão do Tribunal naquele julgamento foi a de
que a União não havia extrapolado o conceito de norma geral. Assim,
os atos normativos estaduais não seriam constitucionais exatamente
porque proibiriam, porque limitariam a norma federal.
Antes de continuar a análise da jurisprudência desta Corte,
gostaria de salientar quais as mudanças textuais ocorridas com o
advento da Constituição Federal de 1988 no que se refere ao tema
posto, ou seja, a constitucionalidade de legislação estadual sobre defesa
da saúde. A doutrina e a jurisprudência sublinham a inovação
representada pelo art. 24.
Esse artigo fixa diretrizes a serem seguidas nos conflitos
normativos entre os entes da federação.
Portanto, o art. 24 parece levar em consideração,
implicitamente, a possibilidade de que a União venha a transbordar o
conteúdo previsto para a norma federal geral. Diante dessa
possibilidade, Diogo de Figueiredo Moreira Neto propôs uma solução
interessante:
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“As normas específicas baixadas pela União juntamente com as
normas gerais ou os aspectos específicos por acaso nestas contidas, não
têm aplicação aos Estados-Membros, considerando-se normas
particularizantes federais, dirigidas ao Governo Federal.”
Na coexistência de normas federal e estadual:
“A norma específica estadual que regular, direta e
imediatamente, uma relação ou situação jurídica concretamente
configurada afasta a aplicação da norma federal coincidente, salvo se
contrariar diretrizes principiológicas da norma geral (...)”
Esse ponto de vista já foi aplicado por esta Corte, inclusive em
casos muito mais recentes do que o já mencionado acórdão sobre os
agrotóxicos.
Na ADI 927-MC (rel. Min. Carlos Velloso, DJ 11.11.1994), o
Tribunal entendeu que dispositivo da Lei no 8.666/1993 que vedava
aos Estados e Municípios a possibilidade de realizar doações de bens
necessitava de interpretação conforme a Constituição no sentido de
estabelecer que tal norma seria aplicável apenas à União, pois, do
contrário, ocorreria limitação ilegítima do poder legislativo dos
Estados e Municípios, por se tratar de norma de caráter específico.
Destaco do voto do relator:
“(...) a lei trataria mal a autonomia estadual e a autonomia
municipal, se interpretada no sentido de proibir a doação a não ser
para outro órgão ou entidade da Administração Pública. Uma tal
interpretação constituiria vedação aos Estados e Municípios de
disporem de seus bens, a impedir, por exemplo, a realização de
programas de interesse público, tal como ocorre no caso (...)”.
Muito mais que a conclusão em si, importa sublinhar aqui uma
preocupação com os riscos da abertura do conceito de norma geral.
Por outro lado, ADI 1.540, rel. min. Maurício Corrêa, julgada
em 25 de junho de 1997 (DJ 16.11.2001), é um exemplo de orientação
oposta. Neste precedente, o Tribunal expressamente acolheu a tese da
chamada “ofensa indireta ou reflexa”, ou seja, concluiu que não seria
possível realizar o controle de constitucionalidade de lei estadual
quando encontrasse como parâmetro de controle não a própria
Constituição, mas uma lei federal sobre a mesma matéria. Assim,
longe de se pronunciar sobre o caráter geral ou não da lei federal,
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bastaria constatar a necessidade de prévio juízo sobre o conflito entre
lei estadual e lei federal.
Essa conclusão foi e tem sido seguida, com algumas exceções,
pelo Tribunal. São exemplos de precedentes nesta linha: a ADI 1.245,
rel. min. Eros Grau, DJ 26.08.2005 e a ADI 3.035, rel. min. Gilmar
Mendes, DJ 14.10.2005.
Volto ao caso em exame. Alega-se que os estados da federação
têm legislado de forma contrária à Constituição. Estou convencido de
que essas normas não são inconstitucionais. Por duas razões.
A primeira é a existência de norma que respalda a postura
legislativa adotada pelos estados.
Trata-se da Convenção no 162, da Organização Internacional do
Trabalho, promulgada por meio do Decreto no 126, de 22 de maio de
1991.
Esse tratado internacional é um compromisso, assumido pelo
Brasil, de desenvolver e implementar medidas para proteger o
trabalhador exposto ao amianto.
A Convenção é uma norma protetora de direitos fundamentais,
em especial o direito à saúde e o direito ao meio-ambiente equilibrado.
Também vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana
e da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano,
justiça social e defesa do meio ambiente.
O conteúdo dessa Convenção é um critério definitivo para se
avaliar o exercício da competência legislativa dos estados. 4 No
caminho que vem sendo aberto pela Corte, a Convenção possui, no
mínimo, o status de norma supralegal e infraconstitucional.5
Além de proteger o direito humano à saúde, a Convenção foi
muito feliz ao exigir que os Estados-partes condicionassem possíveis
exceções nacionais à proibição do amianto ao progressivo
desenvolvimento de materiais que pudessem substituir o crisotila.
Penso que é essa a norma a ser extraída do artigo 3º da Convenção:
PARTE II
Princípios Gerais
ARTIGO 3º
1 - A legislação nacional deve prescrever as medidas a serem
tomadas para prevenir e controlar os riscos, para a saúde, oriundos da
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exposição profissional ao amianto, bem como para proteger os
trabalhadores contra tais riscos.
2 - A legislação nacional, adotada em virtude da aplicação do
parágrafo 1 do presente Artigo deverá ser submetida a revisão
periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do
conhecimento científico.
3 - A autoridade competente poderá suspender,
temporariamente, as medidas prescritas em virtude do parágrafo 1 do
presente Artigo, segundo condições e prazos a serem fixados após
consulta às organizações mais representativas dos empregadores e dos
empregados interessadas.
4 - Quando de derrogações estabelecidas de acordo com o
parágrafo do presente Artigo, a autoridade competente deverá zelar
por que sejam tomadas as precauções necessárias para proteger a
saúde dos trabalhadores.
A Convenção também previu – e esse é um compromisso
importante – que, constatada a existência e a viabilidade de
substitutos ao amianto, os Estados-Partes deveriam preferir esses
substitutos. Esse compromisso consta do artigo 10:
ARTIGO 10
Quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores, e
viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes
medidas deverão
ser previstas pela legislação nacional:
a) sempre que possível, a substituição do amianto ou de certos
tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto por
outros materiais ou produtos, ou, então, o uso de tecnologias
alternativas desde que submetidas à avaliação científica pela
autoridade competente e definidas como inofensivas ou menos
perigosas.
b) a proibição total ou parcial do uso do amianto ou de certos
tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto para
certos tipos de trabalho.
Esse dever, assumido na esfera internacional, está apoiado em
outro dever, um dever constitucional, previsto no art. 196 da
Constituição Federal.6 Quem descumpre o primeiro, desobedece
também o segundo.
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Ora, se o Brasil, no plano internacional, assumiu o compromisso
de substituir progressivamente a utilização do amianto crisotila, esse
compromisso deve ser executado também no plano interno, por todos e
cada um dos membros da federação. A respeito das obrigações
administrativas, legislativas e judiciais dos Estados-Partes de tratados
internacionais de direitos humanos, ver A. A. Cançado Trindade,
“Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos
direitos humanos nos planos internacional e nacional In: Cançado
Trindade. O direito internacional em um mundo em transformação.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 694-717.
Não faria sentido que a União assumisse compromissos
internacionais que não tivessem eficácia para os estados e municípios.
Ao atuar no plano internacional como “República Federativa do
Brasil”, estaria comprometida com os tratados de direitos humanos.
No plano interno, face aos estados e municípios, estaria livre desses
compromissos. Não é possível admitir essa conclusão.
Lembro aqui o decidido pela Corte Européia de Direitos
Humanos no acórdão Vermeire v Bélgica (29 de novembro de 1991),
em que se rejeitou o argumento do governo belga de que a adequação
da ordem jurídica interna a uma decisão da Corte apenas poderia ser
realizada por meio da aprovação de uma lei pelo Parlamento. Tratavase, no caso, da revisão do Código Civil belga para estender o direito de
suceder aos filhos nascidos fora do vínculo matrimonial. Em suas
conclusões, a Corte indicou que a “liberdade” de ação concedida aos
Estados para promoverem a adequação da ordem jurídica interna a um
tratado de direitos humanos (Convenção Européia dos Direitos
Humanos) não poderia “significar a suspensão da aplicação da
convenção enquanto espera para que tal reforma seja completada”.
Passo à segunda razão pela qual estou convencido da
legitimidade da legislação estadual impugnada. É que não vejo sentido
prático em se saber se são leis específicas que devem ser confrontadas
com uma lei geral.
Penso que é inadequado concluir que a lei federal exclui a
aplicação de qualquer outra norma ao caso. A pré-existência da
Convenção impede que se tente elevar a lei ordinária federal ao status
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de norma geral. Em verdade, é a Convenção que possui tintas de
generalidade.
A distinção entre lei geral e lei específica é inaplicável ao caso
das leis sobre amianto. E isto por uma razão simples: em matéria de
defesa da saúde, matéria em que os estados têm competência, não é
razoável que a União exerça uma opção permissiva no lugar do estado,
retirando-lhe a liberdade de atender, dentro de limites razoáveis, os
interesses da comunidade. O exercício desta opção esvaziaria o
compromisso assumido pelo Brasil na Convenção.
A limitação estadual ao amianto é razoável também pela
inexistência de alternativas. O contexto fático indica que não há uma
medida intermediária à proibição.
Nesse sentido há exemplos jurisprudenciais no direito
comparado.
Em um precedente particularmente conhecido (City of
Philadelphia v. New Jersey, 437 U.S. 617, julgado em 23 de junho de
1978), a Suprema Corte dos EUA considerou inválida uma lei
estadual que proibira a entrada, no Estado de New Jersey, de dejetos
líquidos ou sólidos provenientes de outros estados. Posteriormente,
contudo, a Suprema Corte cedeu ao argumento da validade da
proibição fundada em razões de saúde pública ao apreciar legislação do
Maine que proibia o comércio de determinadas espécies de peixes de
água doce no território estadual (Maine v. Taylor, 477 U.S. 131,
julgado em 23 de junho de 1986). Naquele caso, a Suprema Corte
norte-americana entendeu que o estado conseguira demonstrar que a
proibição atendia a um interesse local legítimo e que este interesse não
poderia ser atendido por nenhuma outra espécie de medida nãodiscriminatória.
Por fim, não me rendo a um argumento esposado pela requerente
que sugere que as fibras substitutas ao amianto também
apresentariam riscos à saúde humana, sendo preferível que se
continuasse a utilizar o crisotila.
A literatura científica sugere que esses riscos são menores do que
os relacionados ao crisotila. Sublinho que enquanto o risco potencial
das matérias-primas alternativas ainda precisa ser demonstrado, os
danos relacionados à utilização do amianto crisotila já se encontram
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comprovados. As fibras alternativas são, neste momento, menos
perigosas, razão pela qual o poder executivo federal parece caminhar
no sentido de recomendar o seu uso como substitutas do crisotila.
Do exposto, nego referendo à cautelar”.

10. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.357, em julgamento
iniciado em 31.10.2012, também concluiu o Ministro Ayres Britto no
sentido da constitucionalidade das normas locais proibitivas do uso do
amianto e suas derivações:
“Não tenho dúvida de que o amianto – em quaisquer de suas
variedades – é normativamente qualificado como nocivo à saúde e põe
em situação de fragilidade o meio ambiente. Esse reconhecimento
explícito está na Convenção nº 162 da OIT e na própria lei federal
versante sobre a matéria.1 É também o entendimento do Instituto
Nacional do Câncer, do Conselho Nacional de Saúde, da Organização
Mundial de Saúde e da Agência Internacional para Pesquisa do
Câncer (International Agency for Research on Cancer – Iarc).2
Recentemente, o Tribunal de Turim, na Itália, responsabilizou
executivos de conhecida multinacional por doenças relacionadas ao
amianto que atingiram centenas de pessoas.
22. É verdade que a referida convenção da OIT como que tolera
uma legislação permissiva do uso desse produto no mercado (§ 1º do
art. 3º). Mas o fez com anteparos. Diz o § 2º do art. 3º da Convenção
nº 162 da OIT que “a legislação nacional, adotada em virtude da
aplicação do parágrafo 1 do presente Artigo deverá ser submetida a
revisão periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do
conhecimento científico”. No mesmo sentido, o art. 10 do diploma
internacional (já transcrito acima) prevê a proibição total do uso do
amianto, quando a medida se mostrar tecnicamente viável e necessária
para proteger a saúde dos trabalhadores. Isto significa, então, que a
legislação nacional é de ser revisitada para se ajustar aos progressos
técnicos e científicos na matéria.
23. O que se tem, à face do art. 3º da Convenção da OIT, é uma
prévia qualificação das leis de cada País signatário como normas de
eficácia progressivamente atenuada, até ao ponto da proibição pura e
rasa da permanência do amianto no mercado. Num esforço maior de
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didatismo, a própria Organização Internacional do Trabalho, em sua
95ª Reunião, ocorrida em 2006, editou a seguinte “Resolução sobre o
amianto”:
“Considerando que todas as formas de asbesto, incluindo a
crisotila, são classificadas como cancerígenos humanos conhecidos
pela International Agency for Research on Cancer, classificação
reafirmada pelo International Programme on Chemical Safety
(programa conjunto da OIT, da OMS e do United Nations
Environment Programme – Unep),
Alarmada pela estimativa de que 100.000 trabalhadores morrem
todos os anos em razão de doenças causadas pela exposição ao asbesto,
Profundamente preocupada pelo fato de trabalhadores
continuarem a enfrentar riscos decorrentes da exposição ao asbesto,
particularmente em atividades de retirada do mineral, demolições,
manutenção de edifícios, desmanche de navios e eliminação de
resíduos,
Observando que foram necessários três décadas de esforços e o
surgimento de alternativas possíveis para que alguns países
impusessem proibição geral de produção e utilização de produtos que
contêm asbesto,
Observando ainda que o objetivo da Promotional Framework for
Occupational Safety and Health Convention 2006 é prevenir lesões,
doenças e mortes ocupacionais,
1. Resolve que:
a) a eliminação do futuro uso do asbesto e a identificação e o
correto manuseio do asbesto atualmente em uso são os meios mais
efetivos para proteger trabalhadores da exposição ao mineral e prevenir
futuras doenças e mortes relacionadas ao asbesto; e
b) a Convenção sobre Asbesto, 1986 (nº 162), não deve ser usada
como justificativa ou endosso para a continuidade do uso do asbesto.”
(Grifou-se)
24. E não se argumente que não cabe a esta nossa Instância
Constitucional perquirir a viabilidade técnica da substituição do
amianto. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, entidade vinculada ao Ministério da Saúde, já recomendou
a substituição do amianto pelas fibras de poli álcool vinílico (PVA) e
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polipropileno (PP). Assim está disposto em Nota Técnica elaborada
por Grupo de Trabalho dessa autarquia federal (fl. 1068), litteris:
“A fibra de amianto vem sendo substituída gradativamente na
indústria brasileira. No setor de fibrocimento a opção tem sido a
utilização de fibras de poli álcool vinílico (PVA) e polipropileno (PP),
juntamente com fibras de celulose.
As fibras de PVA e PP estão sendo utilizadas em diversas partes
do mundo e encontram-se, no atual estado de conhecimento,
classificadas como grupo 3 (não é classificável como sendo
carcinogênico para humanos) pela Agência Internacional para
Pesquisa do Câncer (IARC – International Agency for Research on
Câncer vinculada a Organização Mundial da Saúde). Estas fibras têm
sido utilizadas há décadas em outras aplicações, como na indústria
têxtil. As fibras de PVA particularmente têm sido utilizadas em
diversos países da Europa na produção de fibrocimento há mais de 15
anos. (...)
Após a avaliação das fibras de PVA e PP, o Ministério da Saúde,
atendendo o art. 6º do DECRETO Nº 2.350, de 15 de outubro de 1997
que regulamenta a LEI Nº 9.055, de 1º de junho de 1995, conclui:
pela recomendação da utilização das fibras da PVA e PP, nas
dimensões aqui descritas, na produção de fibrocimento;”
25. O que diz, no entanto, a legislação federal? O art. 1º da Lei
nº 9.055/95 veicula inequívoca vedação como regra central ou a mais
importante do respectivo sistema de comandos. Leia-se: “É vedada em
todo o território nacional a extração, produção, industrialização,
utilização e comercialização da actinolita, amosita (asbesto marrom),
antofilita, crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades
minerais pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos
que contenham estas substâncias minerais”. Isso para mostrar que
todas essas substâncias que nós chamamos de amianto são nocivas à
saúde humana. É um reconhecimento explícito dessa nocividade,
reitere-se a proposição. E mesmo o art. 2º dela própria, Lei nº
9.055/95, reconhece que tudo (inclusive o amianto crisotila) é nocivo à
saúde humana. Assim diz o parágrafo único do mencionado art. 2º:
“Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se fibras
naturais e artificiais [e a crisotila é uma delas] as comprovadamente
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nocivas à saúde humana.”
26. Esse explícito reconhecimento da nocividade é retomado até
em grau superlativo no art. 10 da lei em causa, a saber:
“Art. 10. O transporte do asbesto/amianto e das fibras naturais
e artificiais referidas no art. 2º desta Lei [ou seja, o permitido por
exceção] é considerado de alto risco e, no caso de acidente, a área
deverá ser isolada, com todo o material sendo reembalado dentro de
normas de segurança, sob a responsabilidade da empresa
transportadora.”
27. Mas aqui reside a perplexidade: longe de se auto-qualificar
como norma de eficácia progressivamente atenuada até o limite de sua
exaustão eficacial, que faz o art. 9º da lei? Estatui que “os institutos,
fundações e universidades públicas ou privadas e os órgãos do Sistema
Único de Saúde promoverão pesquisas científicas e tecnológicas no
sentido da utilização, sem riscos à saúde humana, do asbesto/amianto
da variedade crisotila, bem como das fibras naturais e artificiais
referidas no art. 2º desta Lei.”
28. Ora, com semelhante (e insólita) disposição, o propósito da
lei já não é atenuar gradativamente a sua eficácia. Pelo contrário,
busca se definitizar como norma de sobrevida do amianto. O que
nulifica a proibição de seu art. 1º (norma central) e bate de frente com
a letra e o espírito da Convenção nº 162 da OIT, pois é fato que,
segundo observou o Ministro Joaquim Barbosa na ADI 3.937-MC:
“não parecem existir níveis seguros para a utilização de
amianto, inclusive o crisotila. [René] Mendes considera superada,
portanto, a chamada ‘hipótese do anfibólio’, ou seja, a conclusão de
que apenas o amianto do tipo anfibólio (azul, marrom e outros),
espécie do mineral que já está proibida no Brasil, teria consequências
danosas à saúde humana. As fibras do crisotila têm potencial para
produzir mesotelioma (Mendes, p. 13-16). (...)
Em 2004, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
reconheceu que, de acordo com os critérios adotados pela Organização
Mundial de Saúde, não há limites seguros para a exposição humana.
Naquele ato, também reconheceu que telhas e caixas d’água feitos de
crisotila são resíduos perigosos. [Resolução Conama nº 348, de 16 de
agosto de 2004]”
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29. Bem a propósito, o Ministério da Saúde, mediante a Portaria
nº 1.644, de 20 de julho de 2009, proibiu, no seu próprio âmbito e das
entidades a ele vinculadas, “a utilização e a aquisição de quaisquer
produtos e subprodutos que contenham qualquer tipo de
asbestos/amianto ou suas fibras em sua composição”. Mesma
providência adotada pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria nº
43, de 28 de janeiro de 2009).
30. Nova perplexidade está em que a lei, pelo seu estranho art.
9º, cita como seu fundamento de validade a Convenção aqui tantas
vezes citada. É dizer: a lei assegura para todo o sempre a vida de uma
substância que tem os seus dias contados pela Convenção em que ele,
diploma legal federal brasileiro, cita como seu fundamento de validade.
Malabarismo legislativo, ou crassa erronia técnica, é a pergunta, data
vênia, que o intérprete e aplicador da lei não pode deixar de fazer.
31. Mais uma vez, valho-me das palavras do Ministro Joaquim
Barbosa na ADI 3.937-MC:
“Esse dever [o de substituir o amianto por outros produtos],
assumido na esfera internacional, está apoiado em outro dever, um
dever constitucional, previsto no art. 196 da Constituição Federal.
Quem descumpre o primeiro, desobedece também o segundo.
Ora, se o Brasil, no plano internacional, assumiu o compromisso
de substituir progressivamente a utilização do amianto crisotila, esse
compromisso deve ser executado também no plano interno, por todos e
cada um dos membros da federação. (...)
Não faria sentido que a União assumisse compromissos
internacionais que não tivessem eficácia para os estados e municípios.
Ao atuar no plano internacional como ‘República Federativa do
Brasil’, estaria comprometida com os tratados de direitos humanos.
No plano interno, face aos estados e municípios, estaria livre desses
compromissos. Não é possível admitir essa conclusão.”
32. A toda evidência, não é o que se dá com a lei estadual aqui
impugnada. Lei estadual que, ao proibir a comercialização de produtos
à base de amianto, cumpre muito mais a Constituição da República no
plano da proteção da saúde (evitar riscos à saúde da população em
geral, dos trabalhadores em particular e do meio ambiente). Quero
dizer: a legislação estadual é que está muito mais próxima do sumo
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princípio da eficacidade máxima da Constituição em tema de direitos
fundamentais. Tão mais próxima da Convenção da OIT, acresça-se,
quanto o diploma federal dela se distancia.
33. Mas não é só: no caso, a norma estadual ainda sintoniza com
outra de índole constitucional; qual seja, o inciso XXII do art. 7º da
Carta Magna, que diz ser direito dos trabalhadores a “redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança”. Além do que precedida de estudos e debates
conclusivamente demonstradores da nocividade do amianto em
qualquer de suas variedades, como se vê das seguintes passagens da
justificativa do projeto de lei estadual (fls. 79):
“A comprovação de que o amianto é cancerígeno e que provoca
entre 2.000 (duas mil) e 3.000 (três mil) mortes por ano na França,
levou aquele País a proibir definitivamente seu uso em 1.996. Em
função disso, diversos países têm aberto discussões a respeito da
questão. No Brasil, os jornalistas Barbara Gancia e Reali Jr.
Denunciaram com veemência o problema, alertando para as
consequências que certamente já estamos sofrendo em razão da
profusão do uso do amianto entre nós.
Conhecendo esses dados, a proibição do uso amianto [sic] em
novas construções é um dever do legislador, pois defende o direito à
vida das pessoas que estariam a ele expostas. (…)
Um estudo publicado pelo Ministério da Saúde da Alemanha, na
década de 80, estimou que o risco de câncer de pulmão de alguém
exposto por toda sua vida profissional ao nível de 0,001 f/cm3 era
semelhante ao de fumar dois cigarros por ano durante igual período.
Por fim, o projeto de lei ora apresentado vem com a finalidade de
prevenir as doenças geradas por este material altamente tóxico
comprovado mediante estudos técnicos.
Sendo que, em se tratando de saúde, o Poder Público deve
prevenir as doenças, em seus cidadãos, e não arriscar um serviço de
forma curativa, muitas vezes tardio, pois na situação financeira em
que se encontra o País, existem muitas dificuldades para a alocação de
recursos públicos para o custeio de tratamentos cancerígenos,
provocados pela exposição ao amianto.”
34. Como dizer, pois, que a Lei estadual nº 11.643/2001 se põe
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em rota de colisão mortal com a nossa Constituição Federal?
35. Ultrapassada essa primeira questão, consigno que a Lei nº
11.643/2001, do Estado do Rio Grande do Sul, não contrariou o
princípio da livre iniciativa. A Constituição de 1988, ao tratar da
ordem econômica, determina que tal ordem é também fundada na
valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos
existência digna. E entre os princípios a ser observados estão
igualmente a defesa do consumidor e do meio ambiente (art. 170, V e
VI, CF). Valores a que se deve conformar a livre iniciativa como
elemento de sua própria compostura jurídica.

Em conclusão, também o Ministro Ayres Britto realçou a
insubsistência material da Lei nacional n. 9.055/95 quando confrontada
com os princípios primazes da proteção do trabalhador, da saúde pública
e da defesa dos direitos humanos:
“Nesse quadro, a lei ora impugnada nada mais fez do que
concretizar o princípio econômico da função social da propriedade e da
defesa do meio ambiente (incisos III e VI do art. 170 da CF), de parelha
com a proteção do trabalhador, da saúde pública e da defesa dos
direitos humanos. Sendo induvidoso o dano que, à saúde humana, é
causado por qualquer variedade de amianto. Donde o próprio
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.055/95 certificar a nocividade do
amianto crisotila, inclusive. Logo, e ainda considerando que a
legislação internacional impõe a substituição desse produto, não vejo
como reconhecer a inconstitucionalidade que se faz objeto da presente
ação.
37. À derradeira, anoto que a lei sul-rio-grandense estabeleceu
prazos razoavelmente elásticos de três e quatro anos para que os
estabelecimentos industriais e comerciais, respectivamente, se
adequassem ao novo esquadro jurídico-positivo. Houve, então, tempo
suficiente para o sereno planejamento e execução das medidas que
então se impunham.
38. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na
presente ação direta”.

10. Não desconheço o entendimento diverso antes assentado por este
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Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.656 (DJ
1.8.2003), Relator o Ministro Maurício Corrêa, e n. 2.396 (DJ 1º.8.2003),
Relatora a Ministra Ellen Gracie, segundo o qual:
“a Lei nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos
que dizem respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte
e comercialização do amianto crisotila. A legislação impugnada foge, e
muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera
que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não
que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o
Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses
de competência legislativa concorrente”.

Tem-se nas ementas daqueles julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
PAULISTA. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, EXTRAÇÃO,
BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, FABRICAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO QUALQUER
TIPO DE AMIANTO. GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS.
LEGITIMIDADE ATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA
UNIÃO. 1. Lei editada pelo Governo do Estado de São Paulo. Ação
direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de
Goiás. Amianto crisotila. Restrições à sua comercialização imposta
pela legislação paulista, com evidentes reflexos na economia de Goiás,
Estado onde está localizada a maior reserva natural do minério.
Legitimidade ativa do Governador de Goiás para iniciar o processo de
controle concentrado de constitucionalidade e pertinência temática. 2.
Comercialização e extração de amianto. Vedação prevista na legislação
do Estado de São Paulo. Comércio exterior, minas e recursos minerais.
Legislação. Matéria de competência da União (CF, artigo 22, VIII e
XIII). Invasão de competência legislativa pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade. 3. Produção e consumo de produtos que
utilizam amianto crisotila. Competência concorrente dos entes
federados. Existência de norma federal em vigor a regulamentar o
tema (Lei 9055/95). Consequência. Vício formal da lei paulista, por ser
apenas de natureza supletiva (CF, artigo 24, §§ 1º e 4º) a competência
estadual para editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e
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defesa da saúde pública e meio ambiente. Questão de interesse
nacional. Legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito
federal. Ausência de justificativa para tratamento particular e
diferenciado pelo Estado de São Paulo. 5. Rotulagem com informações
preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto.
Competência da União para legislar sobre comércio interestadual (CF,
artigo 22, VIII). Extrapolação da competência concorrente prevista no
inciso V do artigo 24 da Carta da República, por haver norma federal
regulando a questão” (ADI n. 2.656, Relator o Ministro Maurício
Corrêa, Pleno, DJ 1.8.2003).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
2.210/01, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA
AOS ARTIGOS 22, I E XII; 25, § 1º; 170, CAPUT , II E IV; 1º; 18 E
5º CAPUT, II E LIV. INEXISTÊNCIA. AFRONTA À
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO
PARA EDITAR NORMAS GERAIS REFERENTES À
PRODUÇÃO E CONSUMO, À PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO E À PROTEÇÃO E
DEFESA DA SAÚDE. ARTIGO 24, V, VI E XII E §§ 1º E 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não cabe a esta Corte dar a última
palavra a respeito das propriedades técnico-científicas do elemento em
questão e dos riscos de sua utilização para a saúde da população. Os
estudos nesta seara prosseguem e suas conclusões deverão nortear as
ações das autoridades sanitárias. Competência do Supremo Tribunal
Federal circunscrita à verificação da ocorrência de contraste
inadmissível entre a lei em exame e o parâmetro constitucional. Sendo
possível a este Supremo Tribunal, pelos fatos narrados na inicial,
verificar a ocorrência de agressão a outros dispositivos constitucionais
que não os indicados na inicial, verifica-se que ao determinar a
proibição de fabricação, ingresso, comercialização e estocagem de
amianto ou de produtos à base de amianto, destinados à construção
civil, o Estado do Mato Grosso do Sul excedeu a margem de
competência concorrente que lhe é assegurada para legislar sobre
produção e consumo (art. 24, V); proteção do meio ambiente e controle
da poluição (art. 24, VI); e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). A
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Lei nº 9.055/95 dispôs extensamente sobre todos os aspectos que dizem
respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e
comercialização do amianto crisotila. A legislação impugnada foge, e
muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera
que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não
que venha a dispor em diametral objeção a esta. Compreensão que o
Supremo Tribunal tem manifestado quando se defronta com hipóteses
de competência legislativa concorrente. Precedentes: ADI 903/MGMC e ADI 1.980/PR-MC, ambas de relatoria do eminente Ministro
Celso de Mello. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se
julga parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade
do artigo 1º e de seus §§ 1º, 2º e 3º, do art. 2º, do art. 3º e §§ 1º e 2º e
do parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 2.210/01, do Estado do
Mato Grosso do Sul” (ADI n. 2.396, Relatora a Ministra Ellen
Gracie, Pleno, DJ 1.8.2003).

11. Todavia, na esteira do que manifestei no julgamento da Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.937, entendo
constitucionais as legislações locais pelas quais vedada a utilização do
amianto, na forma do art. 23, inc. II, da Constituição da República e da
Convenção n. 162 da Organização Internacional do Trabalho,
internalizada pelo direito nacional pelo Decreto n. 126/1991, dada a
preponderância na proteção constitucional à saúde.
Aponto a subscrição, pelo Brasil, da Convenção n. 162 da
Organização Internacional do Trabalho, norma de direito internacional,
protetiva do direito fundamental à saúde a ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, fundada no princípio da dignidade da
pessoa humana e da proteção da ordem econômica fundada na
valorização do trabalho e na justiça social.
A Convenção n. 162 foi internalizada pelo ordenamento jurídico
pátrio nos termos do Decreto n. 126, de 11.5.1991, segundo o qual o Brasil
se comprometeu a “desenvolver e implementar medidas para proteger o
trabalhador exposto ao amianto”.
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Como anotado pelo Ministro Joaquim Barbosa na Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.937, a Convenção n. 162 da
OIT (de 24.6.1986) e o respectivo Decreto n. 126 (de 11.5.1991) precedem à
Lei nacional n. 9.055, de 1º.6.1995.
Levada a efeito ponderação dos princípios constitucionais, aplicáveis
à espécie, aliada a um juízo de razoabilidade, tem-se que a permissão do
uso do amianto (tipo crisotila) pela Lei federal n. 9.055/95 (ainda que
posterior à Convenção) esvaziaria o compromisso internacional na defesa
do direito fundamental à saúde (especialmente sobre o amianto),
afrontando, com maior visibilidade, a competência comum dos entes
federados na tutela desse direito (art. 23, inc. II, da Constituição da
República).
Ainda que o risco potencial das matérias-primas alternativas ao
amianto pudessem necessitar de efetiva demonstração técnica, situação
que por si só atrairia a incidência do princípio da precaução, “os danos
relacionados à utilização do amianto crisotila já se encontram comprovados. As
fibras alternativas são, neste momento, menos perigosas, razão pela qual o poder
executivo federal parece caminhar no sentido de recomendar o seu uso como
substitutas do crisotila”.
Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Ação por
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, de que fui relatora,
realçando a direta vinculação do princípio da precaução (art. 225, § 1º,
incs. I, IV e V) aos conceitos “de necessidade de afastamento de perigo e
necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia
das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações
humanas”.
Em 2004, decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) reconheceu, segundo os critérios adotados pela Organização
Mundial de Saúde, não haver limites seguros para a exposição humana
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ao amianto e suas derivações. Na sequência, o Ministério da Saúde, com a
Portaria n. 1.644, de 20 de julho de 2009, proibiu “a utilização e a aquisição
de quaisquer produtos e subprodutos que contenham qualquer tipo de
asbestos/amianto ou suas fibras em sua composição”. Mesma providência
adotada pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria n. 43, de 28 de
janeiro de 2009).
12. Pelo exposto, voto pela procedência do pedido para declarar a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nacional n. 9.055/1995.
É o meu voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, Vossa
Excelência me permite? Apenas para que não pairem esperanças maiores.
No caso, praticamente está decidida a matéria. Por que assim
sinalizo? Porque, no processo em exame, chegou-se a 5 votos pela
inconstitucionalidade da Lei federal. E, na ação direta de
inconstitucionalidade sob a minha relatoria, a de nº 3.937, já citei um
sexto voto que, evidentemente, far-se-á presente quando dermos
sequência a esse julgamento, por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, que
não participou deste julgamento, atuou no início da apreciação da ação
sob minha relatoria, votando pela inconstitucionalidade.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Mas, neste caso, a proclamação haverá de ser no sentido da procedência,
sem declaração de inconstitucionalidade, porque nós não temos o quorum
constitucionalmente exigido.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Não alcançada a
maioria absoluta a que se refere o art. 97 da Constituição Federal,
torna-se inviável a declaração de inconstitucionalidade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Essa conclusão apenas
confirma que deveríamos ter seguido na apreciação da ação direta de
inconstitucionalidade nº 3.937.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, só
uma questão que é interessante: o pedido principal da ação para a
procedência é a declaração da inconstitucionalidade. A declaração de
inconstitucionalidade só pode ocorrer por maioria absoluta, artigo 97.
Consequentemente, não houve atendimento ao pedido principal. Então,
não houve procedência, houve maioria num sentido. Mas a ação, na
verdade, é improcedente, não é procedente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Mas
é que a maioria dos votos foi pela procedência.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sim, mas a
procedência aqui é a declaração de inconstitucionalidade, o pedido
principal, e não houve.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sem que se alcance a
maioria absoluta não se pode pronunciar a inconstitucionalidade do ato
estatal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
Julgamos nem maioria, nem minoria. O que se julga é o pedido
inicial. E este é claro, no sentido de declarar-se a pecha.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O Ministro
ALEXANDRE DE MORAES põe em destaque um ponto relevante.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, então, é
procedente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente, a improcedência, nesse caso, seria pelos quatro votos que são
minoria.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - A
improcedência aqui não seria vinculante, porque não atingiu nem de um
lado, nem do outro.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sem a declaração de
inconstitucionalidade, não há como atribuir-se eficácia vinculante ao
presente julgamento.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Por
isso é que a minha sugestão é de procedência sem a declaração de
inconstitucionalidade, porque toda a fundamentação apresentada foi
acolhida pela maioria, só que não se chegou ao quorum para o
atendimento da declaração.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Por
maioria, julgou-se procedente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Procedente, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 97.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, em
função do artigo do Regimento.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, até para evitar
qualquer tipo de dúvida, então, esse pedido é um pedido composto, não
é? Quer dizer, da procedência da declaração de inconstitucionalidade
com eficácia ex tunc e a eficácia ex nunc, conforme a modulação, e a erga
omnes.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: O fato irrecusável é
que, sem observância da exigência imposta pelo art. 97 da Constituição
Federal, a norma estatal impugnada tem preservada a sua incolumidade
jurídica.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Que
foi preservada, porque, na verdade, a norma não pode sumir do mundo
jurídico.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Talvez um pronunciamento
da procedência em parte, tendo em vista que não houve essa...
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Procedência em
parte?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Não, mas cinco votaram pela procedência. Então, a minha sugestão é de
que nós proclamássemos a procedência, sem a declaração de
inconstitucionalidade, porque os fundamentos foram acolhidos pela
maioria.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Sem os efeitos
da procedência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sem
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas, com essa explicitação,
ficaria...
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Por
maioria, julgaram procedente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
os cinco votos que são maioria, são pela procedência, mas não se chegou à
declaração de inconstitucionalidade.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Então, mas,
Presidente, é realmente estranho, mas a procedência é a declaração de
inconstitucionalidade. Se a declaração de inconstitucionalidade exige seis,
não se chegou à procedência. É um dos raros casos em que a minoria, na
verdade, prevalece, porque não se atingiu o quorum constitucional.
Não há mudança de resultados, dos efeitos, mas qual a única
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procedência? Declaro procedente para declarar inconstitucional; se não
pode declarar inconstitucional, se nós fizermos o raciocínio ao contrário,
se não há possibilidade constitucional de se declarar inconstitucional, é
improcedente; mesmo por minoria, é improcedente. Essa ação foi
improcedente. É estranho.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Nós
temos um precedente, de 14 de maio de 2009, pelo qual a proclamação foi:
"O Tribunal resolveu ainda questão de ordem no sentido de que o
quorum exigido pelo artigo 97 da Constituição Federal concerne apenas à
pronúncia de inconstitucionalidade, não à rejeição de sua argüição,
vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Carlos Brito."
Em Sessão do dia 27/04/2011, no julgamento da Ação 4.167, a ação foi
julgada improcedente sem efeito erga omnes e eficácia vinculante quanto a
um dos dispositivos questionados...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Julgada procedente?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Nessa proclamação do dia 14/5, fez-se referência a que, naquele outro
caso, assim foi decidido por não ter sido alcançado o quorum necessário
de seis votos para declaração de inconstitucionalidade. Ali, tinha ficado
cinco a cinco, diante do impedimento do Ministro Dias Toffoli. O
pronunciamento da Corte, portanto, resolvendo a questão de ordem, foi
no sentido de que o quorum exigido não tinha sido alcançado e, por essa
razão, haveria apenas a proclamação do que se tinha tido por maioria,
sem a declaração de inconstitucionalidade, e, por isso, o pronunciamento
do Tribunal não outorgou eficácia vinculante a essa decisão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A conclusão foi pela
procedência ou improcedência do pedido inicial? Tem-se, nesta
assentada, creio, 5 votos, segundo a proclamação de Vossa Excelência,
pela procedência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Cinco votos pela procedência.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E 4 votos vencidos
pela improcedência. Eu, pelo menos, vou ficar vencido na questão de
ordem.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente, se me permite, em abono da tese de Vossa Excelência, e
pedindo vênia ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, do qual não
estou discordando...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Também não; apenas quero resolver.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu apenas
queria dizer o seguinte: é que a proclamação e a ata devem reproduzir
fielmente o que ocorreu. E Vossa Excelência está proclamando que houve
cinco votos pela procedência e quatro pela improcedência, sem
declaração...
SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Então,
talvez a proclamação possa ser: ação julgada por cinco votos pela
procedência e quatro votos pela improcedência, não se tendo a declaração
de inconstitucionalidade, em razão do não atendimento do quorum do
artigo 97.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Está bem, fica bem,
fica de bom tamanho.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É, fica melhor.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Acho que, talvez, essa seja a melhor forma.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Perfeito...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Então divirjo,
Presidente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Senhores Ministros, proporia, então, que se proclamasse que o Tribunal
julgou, por cinco votos, procedente, e, por quatro votos, improcedente,
pelo que, não tendo chegado ao quorum constitucional do artigo 97, torna
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o pronunciamento destituído da eficácia vinculante dessa decisão. Ou
seja, apenas proclamo o que houve de resultado, mas o pedido não pôde
ser julgado procedente, porque não se chegou ao quorum de seis votos,
mas também não pode ser julgado improcedente, porque assim não
decidiu a maioria.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Acho que está
ótimo.
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Penso que seria
importante explicitar-se que a não declaração de inconstitucionalidade
resultou da impossibilidade de observância da cláusula de reserva de
Plenário (CF, art. 97).
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sim,
exatamente isso que estou dizendo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
embora eu não vote no mérito – o mérito já está resolvido, aqui é só uma
tecnicalidade formal –, quer dizer, a pretensão na ação direta de
inconstitucionalidade é a declaração de inconstitucionalidade, que
significa a retirada da norma do sistema.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
que nós não vamos fazer.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Essa
consequência, que é a única consequência da declaração de
inconstitucionalidade, nós não estamos pronunciando, de modo que eu,
não votando no mérito, porque é apenas uma questão de forma, eu acho
que a enunciação do Ministro Celso de Mello... Porque não é uma questão
propriamente de vinculação. É uma questão de não se ter produzido o
resultado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) -Mas
a proposta do Ministro de Celso de Mello é que se proclame a
procedência, que é o que acho que não devo.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, cinco
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votos pela procedência, quatro pela improcedência e, consequentemente,
não...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Mas
essa é a minha proposta.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mas essa é a
proposta da Ministra Cármen.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, a
Ministra Cármen falou em vinculação.
Cinco pela procedência, quatro pela improcedência e,
consequentemente, não se pronunciou a inconstitucionalidade, porque
não atingido o quorum.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente, é a minha proposta, por ausência de atingimento do quorum
constitucional.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Ouço o advogado.
O SENHOR MAURO DE AZEVEDO MENEZES (ADVOGADO) Senhora Presidente, peço a palavra, pela ordem, como advogado da
autora ANPT e também da ABREA, amicus curiae.
Já vínhamos refletindo desde ontem a respeito dessa matéria,
Senhora Presidente, Senhores Ministros, Senhor Vice-Procurador-Geral
da República, porque, de fato, trata-se de um tema já discutido há longos
anos e com bastante afinco por este Plenário. E tivemos a oportunidade
de resgatar toda a trajetória da avaliação que foi feita, do ponto de vista
regimental, a respeito de impasses - e aqui eu me valho de uma
expressão usada em julgamento, em 2011, pelo eminente Ministro Cezar
Peluso, que caracterizou aquela situação da ADI nº 4.167 como um
impasse. E, de fato, para as partes envolvidas, sejam as partes do ramo
econômico, sejam as partes sociais e a vertente cidadã, seria bastante
conveniente que houvesse uma decisão em caráter definitivo no plano
nacional.
É lógico que sabemos dos limites regimentais que esta Corte tão bem
conserva, mas, invocando o artigo 173 do Regimento, cujos termos foram
atualizados pelo artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999,
combinado com o artigo 40 do Regimento, que fala da possibilidade de
convocação, é bem verdade, de Ministro licenciado, ousamos, diante das
circunstâncias de impasse que se apresentam, lançar a este Plenário a
cogitação de uma possível convocação.
Sabemos que, no passado, já houve situação semelhante, muito
excepcional, no Mandado de Segurança nº 21.689, época em que foram
convocados três Ministros do Superior Tribunal de Justiça para decidir a
respeito da inabilitação para a vida pública do ex-presidente da
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República, hoje Senador Fernando Collor de Mello. E aquela matéria foi,
então, assim decidida.
Sabemos também, Senhora Presidente, que dois Ministros desta
Corte, usando da consciência que têm em relação à isenção para o
julgamento da matéria, autoproclamaram-se impedidos, zelando pela
integridade deste julgamento, e, sabemos, até com um excesso de zelo,
porque estamos diante de uma matéria em que não há interesse subjetivo
em jogo. A ação tem um caráter concentrado. E, muitas vezes, houve aqui
integrantes desse Plenário que abriram mão da possibilidade de se verem
alienados do julgamento para comporem o Plenário e, talvez até,
solucionarem, em épocas passadas, situações como esta.
Então, eu lanço a Vossa Excelência essa cogitação de uma possível
convocação; talvez, o Plenário possa examinar.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) –
Agradeço.
Indago se algum Ministro...
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Ninguém
desconhece, Senhora Presidente, que a inconstitucionalidade de
qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta
dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo
órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão judicial que
venha a ser proferida.
É preciso ter presente, por isso mesmo, que o respeito ao postulado da
reserva de plenário – consagrado pelo art. 97 da Constituição
(e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela
Constituição de 1934) – atua como verdadeira condição de eficácia
jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos
atos do Poder Público, consoante adverte o magistério da doutrina
(LÚCIO
BITTENCOURT,
“O
Controle
Jurisdicional
da
Constitucionalidade das Leis”, p. 43/46, 2ª ed., 1968, Forense; MANOEL
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GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição
Brasileira de 1988”, vol. 2/209, 1992, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES,
“Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.424/1.440, 6ª ed., 2006, Atlas;
JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”,
p. 50/52, item n. 14, 27ª ed., 2006, Malheiros; UADI LAMMÊGO BULOS,
“Constituição Federal Anotada”, p. 939/943, 5ª ed., 2003, Saraiva;
LUÍS ROBERTO BARROSO, “O Controle de Constitucionalidade no
Direito Brasileiro”, p. 77/81, itens ns. 3.2 e 3.3, 2004, Saraiva; ZENO
VELOSO, “Controle Jurisdicional de Constitucionalidade”, p. 50/51,
item n. 41, 1999, Cejup; OSWALDO LUIZ PALU, “Controle de
Constitucionalidade”, p. 122/123 e 276/277, itens ns. 6.7.3 e 9.14.4, 2ª ed.,
2001, RT, v.g.).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem
reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa
gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão
judicial colegiada que haja declarado a inconstitucionalidade de
determinado ato estatal (RTJ 58/499 – RTJ 71/233 – RTJ 110/226 –
RTJ 117/265 – RTJ 135/297).
As razões subjacentes à formulação do postulado constitucional do
“full bench”, excelentemente identificadas por MARCELLO CAETANO
(“Direito Constitucional”, vol. II/417, item n. 140, 1978, Forense),
justificam a advertência dos Tribunais cujos pronunciamentos –
enfatizando os propósitos teleológicos visados pelo legislador
constituinte – acentuam que “A inconstitucionalidade de lei ou ato do poder
público só pode ser decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do
Tribunal, em sessão plena” (RF 193/131 – RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 –
RT 508/217).
Não se pode perder de perspectiva, por isso mesmo, o magistério
jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas decisões assinalam a alta
significação político-jurídica de que se reveste, em nosso ordenamento
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ADI 4066 / DF
positivo, a exigência constitucional da reserva de plenário (RTJ 150/223-224,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
Assentadas tais premissas, cabe assinalar que, não obtida a maioria
absoluta no Plenário desta Corte Suprema, não se pode convocar
magistrado estranho aos quadros deste Tribunal para completar o
“quorum” de julgamento.
Isso significa, portanto, que, em hipótese como a que ora se registra
no presente caso, não se pronunciará a inconstitucionalidade do ato
estatal, prevalecendo, em tal situação, a presunção “juris tantum” de
legitimidade da norma emanada do Poder Público.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Neste caso, mais ainda, Ministro, porque nós temos, na sequência, quatro
ações, onde a quase totalidade vai se pronunciar. Então, não há problema
de ordem prática para ser resolvido.
Neste caso, acho que, se os Ministros estiverem de acordo, proclamo
que o Tribunal teve, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4.066, cinco votos pela procedência e quatro votos pela improcedência,
pelo que, não atingido o quorum exigido pelo artigo 97 da Constituição…
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Não se deve
pronunciar a inconstitucionalidade, eis que de todo inviável a observância,
neste processo, do postulado da reserva de Plenário, a que alude o art. 97
de nossa Lei Fundamental.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não
se pronunciou a inconstitucionalidade. Este é o resultado do julgamento.
Suspendo a Sessão pelo período regimental, e, na sequência,
chamarei as outras ações.
Muito obrigada a todos.
Está suspensa a Sessão.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.066
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. ROSA WEBER
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO ANPT
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
REQTE.(S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO
TRABALHO - ANAMATRA
ADV.(A/S) : ANA FRAZÃO (12847/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS E
DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS DE FIBROCIMENTO - ABIFIBRO
ADV.(A/S) : OSCAVO CORDEIRO CORRÊA NETTO (44856/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DO CRISOTILA - IBC
ADV.(A/S) : CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (22838/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS, CLORO
E DERIVADOS - ABICLOR
ADV.(A/S) : TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (0016854/SP) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPOSTOS AO AMIANTO ABREA
ADV.(A/S) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474A/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
- CNTI
ADV.(A/S) : MAURÍCIO CORRÊA (000407/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS,
PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS NOS ESTADOS DE ALAGOAS E SERGIPE SINDIPETRO AL/SE
ADV.(A/S) : LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA (24567/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE GOIÁS
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO
DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE MINAÇU-GO
ADV.(A/S) : JOAO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS (DF001663/) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : ANTÔNIO SILVIO MAGALHÃES JÚNIOR (119231/SP) E
OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB
ADV.(A/S) : SILVANA FERNANDES SOUZA SAPUCAIA (11665/BA) E OUTRO(A/
S)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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ADV.(A/S) :
OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :
AM. CURIAE.
ADV.(A/S) :

OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR (16275/DF) E
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (PI002525/)
: INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
LUIZ RODRIGUES WAMBIER (7295/PR) E OUTRO(A/S)

Decisão: Retirado de pauta em face da aposentadoria do
Relator. Presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário,
26.11.2012.
Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o
julgamento foi suspenso. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e
Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
Falaram:
pela
requerente
Associação
Nacional
dos
Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, o Dr. Alberto Pavie
Ribeiro; pela requerente Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho – ANPT, o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas; pelo amicus
curiae Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA, o
Dr. Mauro de Azevedo Menezes; pelo amicus curiae Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI, o Dr. Marcelo
Henriques Ribeiro de Oliveira; pelo amicus curiae Instituto
Brasileiro do Crisotila – IBC, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso
Filho; pelo amicus curiae Federação das Indústrias do Estado da
Bahia – FIEB, o Dr. Rodrigo Alberto Correia da Silva; pelo amicus
curiae Associação Brasileira da Indústria de Álcalis Cloro e
Derivados – ABICLOR, o Dr. Tercio Sampaio Ferraz Junior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.8.2017.
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da
ação direita, reconhecendo a legitimidade ativa das autoras,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. No
mérito, após o voto da Ministra Rosa Weber (Relatora), julgando
procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do art.
2º da Lei 9.055/1995, e fixando a seguinte tese: “A tolerância ao
uso do amianto crisotila, da forma como encartada no art. 2º da
Lei 9.055/1995, é incompatível com os artigos 7º, inciso XXII, 196
e 225 da Constituição Federal”, o julgamento foi suspenso.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.8.2017.
Decisão: Após os votos dos Ministros Edson Fachin e Ricardo
Lewandowski,
acompanhando
o
voto
da
Ministra
Rosa
Weber
(Relatora), e o voto do Ministro Alexandre de Moraes, julgando
improcedente a ação, no que foi acompanhado pelos Ministros Luiz
Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, o julgamento foi suspenso.
Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Presidência
da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.8.2017.
Decisão:
reconhecendo

O
a

Tribunal,
por
maioria,
conheceu
da
ação,
legitimidade ativa das autoras, vencidos os
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Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. No mérito, o
Tribunal
computou
cinco
votos
(dos
Ministros
Rosa
Weber
(Relatora), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e
Cármen Lúcia) pela procedência da ação, e quatro votos (dos
Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco
Aurélio) pela improcedência da ação, e, por não se ter atingido o
quorum exigido pelo artigo 97 da Constituição, não se pronunciou a
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, em julgamento
destituído de eficácia vinculante. Impedidos os Ministros Roberto
Barroso e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro
Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 24.8.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto
Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
p/Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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