
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA BASTOS POUBEL  

 

O marco jurídico das ecovilas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2020 



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

JULIANA BASTOS POUBEL 

O marco jurídico das ecovilas 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Área de concentração: Direito Ambiental. 

        

        

 

 

Rio de Janeiro  

2020  

Trabalho de Conclusão de Curso, 

sob a orientação do professor 

Rômulo Sampaio apresentado à 

FGV DIREITO RIO como 

requisito parcial para conclusão da 

disciplina obrigatória TCC IV do 

currículo da graduação. 



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

O marco jurídico das ecovilas 

Elaborado por JULIANA BASTOS POUBEL  

 

         

 

  

 

 

Comissão Examinadora: 

Nome do orientador: Rômulo Silveira da Rocha Sampaio 

Nome do Examinador 1: Danielle Hanna Rached 

Nome do Examinador 2: Leonardo de Andrade Costa 

 

Assinaturas: 

__________________________________________________ 

Rômulo Silveira da Rocha Sampaio 

__________________________________________________ 

Danielle Hanna Rached 

__________________________________________________ 

Leonardo de Andrade Costa 

 

Nota Final: ____________________________ 

 

Rio de Janeiro, ______ de ____________de 20___. 

Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado à FGV 

DIREITO RIO como 

requisito parcial para 

obtenção do grau de 

bacharel em Direito.  

 



 

DEDICATÓRIA 

 Dedico este trabalho à minha mãe, Adriana, que sempre me apoiou e incentivou 

incondicionalmente, e me ensinou a acreditar que um mundo melhor é possível. 

Ao meu pai, Antonio José, por me ensinar sobre paciência e perseverança e a nunca desistir, 

não importa quão difícil o caminho pareça.  

Aos meus irmãos e irmãs, Breno, João, Luiza e Gabriela, por me ensinarem o valor de 

compartilhar a vida com aqueles que amamos.  

Aos meus avós, Maria Ignez, Marco Aurélio, João Batista e Isis, por me ensinarem o valor da 

família, da educação e do carinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTO 

 

 Agradeço ao meu orientador, Rômulo Sampaio, sem quem este trabalho não existiria.  

Às minhas amigas Marcela, Julia, Amanda e Sara pelas inúmeras revisões dos meus capítulos, 

pelas dicas e comentários e por nunca me abandonarem nos momentos mais difíceis da 

Graduação.  

À Ana Luiza, por ser meu porto seguro na vida e uma das minhas maiores certezas.   

À Isadora e João, a quem a FGV me deu de presente, por serem amigos tão incríveis e estarem 

comigo nessa jornada muitas vezes mais árdua do que gostaríamos, mas que com vocês se torna 

prazerosa.  

À Giovanna, Andrei e Marina, por me ensinarem sobre constância e lealdade. Que estejamos 

juntos sempre! 

Agradeço aos meus pais pela oportunidade indescritível que foi fazer a Graduação em Direito 

na FGV. 

A todos os professores, coordenadores, colegas e funcionários que me ensinaram tanto ao longo 

do curso e me tornaram a pessoa que sou hoje. Obrigada por todas as lições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

As ecovilas são modelos de assentamentos humanos sustentáveis e intencionais, urbanos ou 

rurais, que buscam uma relação de equilíbrio com o meio ambiente objetivando atingir as quatro 

dimensões da sustentabilidade: social, ecológica, cultural e econômica. Esse movimento chegou 

ao Brasil na década de 1990, e, principalmente após a Conferência da ONU Habitat II, ocorrida 

em 1996, em que as ecovilas foram reconhecidas como uma das 100 melhores práticas de vida 

sustentável, elas vêm desde então se tornando um modelo cada vez mais reconhecido e buscado. 

Apesar disso, ainda há pouco conhecimento acerca do tema, principalmente pela população em 

geral no Brasil. Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar os principais desafios 

jurídicos enfrentados para a criação e desenvolvimento de ecovilas no país, visando promover 

maior conhecimento tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade como um 

todo, sobre os benefícios e potencialidades que uma ecovila pode trazer nos mais variados 

aspectos. A completa falta de regulação jurídica para as ecovilas no Brasil gera diversos 

obstáculos para essas comunidades. Nessa toada, o estudo buscou explorar a fundo as mais 

diversas peculiaridades desses assentamentos, a fim de promover soluções efetivas para os 

problemas encontrados.  

 

Palavras-chave: Ecovilas; Sustentável; Marco jurídico; Jurídico, Comunidades sustentáveis; 

Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Ecovillages are models of sustainable and intentional human settlements, urban or rural, that 

seek a balanced relationship with the environment, aiming to achieve the four dimensions of 

sustainability: social, ecological, cultural and economic. This movement arrived in Brazil in the 

1990s, and, especially after the UN Habitat II Conference, which took place in 1996, in which 

ecovillages were recognized as one of the 100 best sustainable living practices, they have since 

become a model that is increasingly recognized and sought after. Despite this rise in popularity, 

there is still little knowledge of the topic, mainly by the general population in Brazil. In light of 

this, the present work proposes the analysis of the main legal challenges faced for the creation 

and development of ecovillages in the country, aiming to bring greater knowledge both for the 

academic community and for the society in general, about the benefits and potential that an 

ecovillage can bring in various aspects. The complete lack of legal regulation for ecovillages in 

Brazil creates several obstacles for these communities. In this light, the study sought to explore 

the most diverse peculiarities of these communities, in order to promote effective solutions for 

the problems encountered. 

 

Keywords: Ecovillages; Sustainable; Legal framework; Juridical; Sustainable communities; 

Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

As ecovilas são modelos de assentamentos rurais ou urbanos sustentáveis que prezam 

pela vida em harmonia com a natureza. Segundo registros, esse modelo surgiu entre 19601 e 

1990 e vem se tornando cada vez mais comum ao redor do mundo, inclusive no Brasil, embora 

ainda poucos o conheçam.  

Segundo o GEN (Global Ecovillage Network) ou Rede Global de Ecovilas, que é uma 

rede de interação internacional entre as organizações que se autodenominam como ecovilas, 

existem 41 ecovilas catalogadas no Brasil. De acordo com eles, ecovila pode ser definida2 como 

uma comunidade rural ou urbana que é conscientemente3 desenhada através de processos locais 

e participativos em todas as quatro dimensões da sustentabilidade (social, cultural, ecológica e 

econômica) para regenerar seu ambiente social e natural4 (tradução livre).  

O presente Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a analisar como se 

organizam esses assentamentos sustentáveis e quais são seus desafios e potencialidades sob a 

ótica do Direito, porém não se limitando a ela. Buscar-se-á também analisar as ecovilas sob 

seus aspectos socioeconômicos, culturais e ecológicos. Pretende-se, ainda, identificar as 

demandas jurídicas das populações que vivem nessas ecovilas e como compatibilizar soluções 

jurídico-sociais para os desafios enfrentados por essas comunidades.  

É importante salientar que o tema possui relevância social, pessoal e acadêmica. 

Existem poucos estudos no Brasil sobre o tema e nenhum deles na área jurídica, por isso a 

importância da presente pesquisa. Sob a ótica pessoal, os temas relacionados a Direito 

Ambiental sempre tiveram o apreço da autora, o que facilita no momento de realizar a pesquisa 

e gera um vínculo maior da pesquisadora com o problema de pesquisa e o tema pesquisado. 

Além disso, em uma perspectiva globalizada e em que soluções sustentáveis são cada vez mais 

discutidas, o tema ganha uma relevância especial.  

 
1 A Fundação Findhorn, na Escócia, foi criada em 1962 e é considerada uma das pioneiras do movimento, em 

conjunto com a organização Gaia Trust, da Dinamarca.  
2 Não existe uma definição oficial e fechada sobre o termo ecovila, visto que é um conceito que surgiu 

recentemente. Assim, buscou-se defini-la neste trabalho com base no modo como a Rede Global de Ecovilas se 

autodefine.  
3 É importante ressaltar aqui o caráter intencional das ecovilas, visto que as pessoas escolhem viver juntas para 

buscar um propósito comum.  
4 GEN, 2020. Acesso em 09 abr. 2020.  
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Segundo o relatório “Cidades do Mundo” da ONU Habitat5, 54% da população 

mundial vive em cidades, e segundo projeções das Nações Unidas, esse percentual deve subir 

para 66% no meio desse século. O relatório mostrou ainda que nos últimos 20 anos houve um 

aumento no número de grandes cidades (5 a 10 milhões de habitantes) e megacidades (mais de 

10 milhões de habitantes) ao redor do mundo. Além disso, atualmente as 600 principais cidades 

do mundo possuem 1/5 da população mundial e geram 60% do PIB global, estando localizadas 

principalmente em países desenvolvidos.  

No atual cenário da pandemia mundial gerada pela COVID-19, cada vez mais se 

sobressai a importância de procurar modelos alternativos de convivência, mostrando que muitas 

vezes o rural acaba sendo uma melhor e mais saudável opção em relação ao modelo de vida 

urbano já sabidamente insustentável a longo prazo. Nesse cenário, as ecovilas ganham ainda 

mais relevância.  

Quanto à sua importância acadêmica, a FGV se propõe a buscar soluções para os 

desafios encontrados na sociedade atual de forma a pensar o Brasil do futuro. Como visto, torna-

se necessária a elaboração de trabalhos que se aprofundem no estudo desses assentamentos 

ecológicos como alternativa ao modo de vida dos centros urbanos pós Revolução Industrial. O 

presente estudo buscará trazer um melhor conhecimento e legitimação desse tipo de 

organização, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade civil. O objetivo é 

que a pesquisa tenha impactos práticos na vida das pessoas, ao mesmo tempo em que contribui 

para a ciência jurídica, ambos possuindo impactos relevantes no futuro.   

Pretende-se proceder com uma revisão bibliográfica nacional acerca do tema, sendo 

ela significativamente teses de mestrado e doutorado, e internacional (embora a maioria delas 

seja no idioma inglês6), bem como documentos e estudos científicos que analisam 

especificamente essa forma de organização. Para tanto, propõe-se a analisar as demandas dessas 

sociedades no Brasil e o que já se atingiu de positivo, juntamente com o que ainda pode ser 

melhorado. Pretende-se entrar em contato com as ecovilas existentes para a realização de 

entrevistas.  

 
5 Nações Unidas Brasil, 2016. Disponível em: .<https://nacoesunidas.org/atual-modelo-de-urbanizacao-e-

insustentavel-onu-habitat-relatorio/>. Acesso em 30 jun. 2020.   
6 Foram encontrados pouquíssimos livros e doutrina produzidos no Brasil sobre ecovilas.  
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A sociedade de consumo atual tem se mostrado cada vez mais insustentável no longo 

prazo, sendo necessária a busca por novas formas alternativas de organização econômica e 

social. Soma-se a isso o fato de que as mudanças climáticas, cada vez mais representativas, 

obrigam os seres humanos a tomar alguma atitude nesse sentido. A indubitável necessidade por 

modos de vida menos poluentes, tornou-se algo extremamente importante e cada vez mais 

discutido. A alta utilização de combustíveis fósseis e materiais poluentes, somado ao 

aquecimento global tem tornado inegavelmente necessária a discussão sobre sustentabilidade. 

Busca-se, assim, pesquisar o modo de vida das comunidades de ecovilas e responder 

quais são os desafios encontrados na prática pelas ecovilas brasileiras em sua regulamentação 

jurídica e como o Direito pode ajudar a solucionar esses desafios. Bem como oferecer bases 

para novos estudos, visto que é um tema recente e de relevância cada vez maior, entretanto sem 

muitos estudos conclusivos. Além disso, possui o objetivo também de levar maior 

conhecimento sobre as ecovilas à população em geral e no ramo acadêmico do Direito.  

A hipótese de resposta que se busca encontrar no presente projeto é a de que as ecovilas 

representam um avanço em termos socioambientais e podem se mostrar como uma alternativa 

eficiente aos modelos de sociedade atualmente existentes. Soma-se a isso o fato de que se 

resolvidos os problemas de regulamentação jurídica encontrados, ela pode se tornar uma forma 

mais legitimada de organização social sustentável, a ser buscada e conhecida nos mais 

diferentes campos de estudo.  

Ademais, é válido salientar ainda que segundo o estudo feito por Accioly et al. (2017)7, 

a replicação do movimento das ecovilas tem sido menor do que o esperado, devido aos altos 

preços de terras e pelas regulações estatais relativas a zoneamentos e construções, o que só 

reforça a importância do presente estudo no que tange à regulação fundiária das ecovilas, por 

exemplo.  

É importante ressaltar que as ecovilas trazem um aspecto que busca o desenvolvimento 

local e a redução da desigualdade social e da pobreza tanto quanto possível, de forma a viver 

 
7 DIAS, MARIA ACCIOLY et al. Os sentidos e a relevância das ecovilas na construção de alternativas societárias 

sustentáveis. Ambient. soc., São Paulo, v. 20, n. 3, p. 79-96, set.  2017.  
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mais harmoniosamente com a natureza e com o meio ao redor (JORGE, 2008)8. Sendo assim, 

essas comunidades indubitavelmente tendem a provocar um impacto positivo pelo menos a 

nível local.   

Portanto, por meio do presente estudo busca-se esclarecer os desafios jurídicos das 

ecovilas no Brasil e o que pode ser feito para solucionar esses problemas e tornar tais 

assentamentos um modelo a ser buscado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 JORGE, M. A. P. Sustentabilidade e desenvolvimento local: estudo de projeto na formação da ecovila Viver 

Simples em Itamonte - MG. 2008. 176 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - Fundação Getulio 

Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2008.  
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2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo central identificar quais são as demandas 

jurídicas das populações que vivem em ecovilas no Brasil. Por meio deste, promover tanto para 

a sociedade civil quanto para a acadêmica, conhecimento acerca dos potenciais de uma 

comunidade no modelo de ecovila. Busca-se, ainda, investigar os possíveis desafios enfrentados 

por essas populações no aspecto de infraestrutura e regularização jurídica. Com isso, buscar-

se-á realizar um diagnóstico dos desafios jurídicos enfrentados pelas ecovilas, bem como propor 

soluções efetivas para eles.   

 Em ordem de atingir o objetivo central, são para isso também estabelecidos objetivos 

específicos, quais sejam: (i) analisar a bibliografia já produzida acerca do tema; (ii) analisar 

quais são as demandas jurídicas dessas populações na prática, entrando em contato com as 

ecovilas encontradas no Brasil; (iii) identificar como é a organização fundiária e fiscal das 

ecovilas; (iv) identificar e analisar como funciona a rede de água dessas comunidades; (v) 

identificar como funciona a rede de esgoto; (vi) identificar e mapear que tipo de energia é usada 

e como ela é distribuída; (vii) registrar e comparar os resultados coletados nas pesquisas com o 

das entrevistas (viii) identificar como solucionar os problemas eventualmente encontrados nas 

pesquisas.  

 Busca-se, ainda, encontrar uma maneira prática e eficaz de solucionar esses problemas 

de forma que as ecovilas se tornem um modelo atingível e rentável a ser buscado no futuro. 

Pretende-se identificar também quais são os empecilhos que impedem que a ecovila seja, 

atualmente, um modelo de assentamento urbano e rural ecológico a ser buscado em todo o 

mundo e identificar o porquê desse modelo não ser mais divulgado e conhecido. 
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       3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 O atual estado da arte no que diz respeito a ecovilas, apesar de já ter evoluído bastante 

nos últimos anos, ainda é muito pouco desenvolvido. Em uma análise acerca dos trabalhos 

acadêmicos e científicos produzidos, não se encontrou nenhuma compilação completa sobre o 

cenário geral mundial, apesar de com o passar dos anos ter aumentado a produção de teses 

acadêmicas no Brasil a respeito do tema. Não foi encontrado, no entanto, nenhum trabalho sobre 

ecovilas realizado sob o aspecto jurídico, o que dá ao presente estudo uma relevância ainda 

maior.  

 De acordo com Jorge (2008, p. 46)9 

Segundo Santos Junior (2006, p. 9), “o movimento de ecovilas, no entanto, é 

difundido internacionalmente pela primeira vez, em 1991, por meio de um 

relatório, encomendado pela organização Gaia Trust da Dinamarca, intitulado 

Ecovilas e Comunidades Sustentáveis”. Tal estudo foi fundamental para 

despertar pesquisas sobre sustentabilidade e atentar para as novas práticas 

surgidas nas ecovilas ao redor do mundo. Em um encontro entre comunidades 

sustentáveis, em 1995, na Fundação Findhorn, Escócia, o arcabouço do 

movimento foi sistematizado e popularizado, com a criação da Rede Global 

de Ecovilas (GEN – Global Ecovillages Network), dando maior visibilidade e 

dinâmica aos assentamentos. 

 Com isso, pode-se perceber que o movimento das ecovilas começou a ganhar 

popularidade somente na década de 1990, o que explica o ainda escasso material produzido 

sobre o tema. A maioria dos estudos já realizados acerca o tema provém das Ciências Sociais. 

Foram encontrados também muitos estudos das áreas de Arquitetura, Economia e 

Administração. 

 Arruda10 identificou ainda que os estudos sobre ecovilas no Brasil surgiram somente no 

século XXI e encontram-se em plena construção, de modo que não existe uma base literária ou 

doutrinária plenamente consolidada sobre o tema. Cada vez mais trabalhos são defendidos a 

nível de pós-graduação, mas poucos evoluem para serem publicados em periódicos científicos 

de cunho mais elaborado. Além disso, não foi identificada nenhuma revista específica sobre o 

 
9 JORGE, M. A. P. Sustentabilidade e desenvolvimento local: estudo de projeto na formação da ecovila Viver 

Simples em Itamonte - MG. 2008. 176 f. Dissertação de Mestrado (Gestão Empresarial) - Fundação Getulio 

Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2008. p. 46. 
10 ARRUDA, Beatriz M. O fenômeno das ecovilas no Brasil contemporâneo. Dissertação (Mestrado em 

Urbanismo). Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Campinas, 2018. p. 105.  
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tema no Brasil. Nesse contexto, analisar os trabalhos realizados a nível de pós-graduação passa 

a ter um papel importante.  

 Dar-se-á, portanto, na presente pesquisa um enfoque maior aos trabalhos acadêmicos de 

mestrado e doutorado produzidos entre 2000 e 2020. O estudo terá também como base alguns 

trabalhos produzidos no exterior (na língua inglesa).  

 Maria Accioly et al.11 sustentam que ainda há certa nebulosidade acerca tanto da 

definição de ecovilas quanto da forma como se organizam, se é intencional ou não e que muitas 

dessas organizações nem sequer surgiram como ecovilas. Inclusive existe um subcadastramento 

e uma subidentificação, também relatada por Wagner (2018), os chamados falsos positivos e 

falsos negativos. Isso se dá justamente pelo fato de ser um conceito em evolução e o título de 

ecovila ser uma autodenominação.  

 Wagner12 sustenta que não existem muitas pesquisas e nenhuma completa sobre o 

estudo das ecovilas, e isso se deve provavelmente ao fato de que são comunidades intencionais 

e que só vieram a ser definidas em 1990. Esse autor apresenta particular importância para esse 

estudo porque ele se propôs a realizar uma pesquisa de database sobre as ecovilas em diversas 

bases de dados e se empenhou em elaborar um estudo completo que suprisse a lacuna da falta 

de um panorama geral mais completo. Para tanto, ele analisou somente trabalhos produzidos a 

partir do ano 2000. Com base nesses critérios, ele chegou em uma amostra de 59 estudos 

(escritos em inglês e alemão). E observou que a maioria desses estudos foram realizados na 

área das ciências sociais.  

 Tendo em vista esses dados, pode-se concluir que o referencial teórico será baseado 

primordialmente em teses de mestrado e doutorado com foco em estudos empíricos de casos 

concretos, bem como estudos internacionais produzidos na língua inglesa, posto que esses são 

os trabalhos mais significativos produzidos acerca do tema.  

 
11 DIAS, MARIA ACCIOLY et al. Os sentidos e a relevância das ecovilas na construção de alternativas societárias 

sustentáveis. Ambient. soc., São Paulo, v. 20, n. 3, p. 79-96, set.  2017. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414753X2017000300079&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 12 abr. 2020. 

12 WAGNER, Felix. Realizing Utopia: Ecovillage Endeavors and Academic Approaches. 2012. pp. 81-94. 
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4. METODOLOGIA  

 No presente estudo busca-se realizar uma pesquisa metodológica mista, aliando 

pesquisa de documentos, teses e livros sobre ecovilas e suas características, desafios e forma de 

organização. Além disso, busca-se também realizar entrevistas, que inclui a visita presencial a 

uma ecovila (se possível) e quando não for possível, o contato por telefone ou e-mail com os 

representantes da ecovila para averiguar quais são suas demandas jurídicas na prática de seu 

cotidiano.  

 Busca-se também fazer uma análise quantitativa acerca do número atual de ecovilas no 

Brasil e onde elas estão localizadas, a ser realizada por meio de pesquisas na internet e contato 

ou visita física a esses sítios. Será feita também uma pesquisa empírica nessas ecovilas para 

analisar como elas se organizam e quais são os desafios jurídicos que enfrentam.  

 De forma concomitante, será realizada uma pesquisa de literatura sobre o tema (embora 

escassa no Brasil) e quais foram as teses sobre ele já formuladas, dando especial atenção às 

teses que incluem estudos empíricos sobre ecovilas brasileiras, o que será largamente 

aproveitado no presente trabalho. Sendo assim, o enfoque principal será na abordagem 

qualitativa.  

 Após a coleta de dados, tanto empíricos quanto bibliográficos, será realizada uma 

análise desses dados a fim de formular a proposição de soluções práticas e viáveis para mitigar 

os problemas encontrados.  

 Será uma pesquisa de cunho exploratório, que segundo Gil13 tem como objetivo (a) o 

levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com 

o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão”.  

 Além disso, serão realizadas entrevistas com representantes e fundadores de ecovilas 

por telefone e, se possível, a visita presencial a essas comunidades, principalmente as do estado 

do Rio de Janeiro. 

  

 
13 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. – São Paulo: Atlas, 2002. Capítulo 4, p. 

41.  
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5.  Capítulo 1 

 

1.0. O contexto histórico de formação social e jurídica de ecovilas  

 Embora o conceito de ecovilas seja amplo e admita diversas variações de acordo com  a 

visão, contexto, cultura e interesses de cada comunidade, segundo o GEN – Global Ecovillage 

Network, ecovilas são comunidades intencionais sustentáveis, urbanas ou rurais, que buscam 

uma relação de harmonia com o meio ambiente e entre as pessoas. Além disso, as ecovilas são 

desenhadas de forma a ter impacto principalmente a nível local e através de processos 

participativos, que incluam as quatro dimensões da sustentabilidade (social, cultural, ecológica 

e econômica) a fim de regenerar o seu ambiente social e natural14.  

1.1. Contexto internacional  

 O contexto internacional de criação e desenvolvimento das ecovilas é resumidamente o 

já explicado na introdução do presente estudo, tendo a Ecovila Findhorn na Escócia sido uma 

das pioneiras do movimento, na década de 1960. Essa comunidade tinha como pilares a 

preocupação ecológica e a espiritualidade. Ainda na mesma época, surgiram os cohousings na 

Dinamarca, que também podem ser considerados como pioneiros do movimento. Esse novo 

tipo de comunidade surgiu como uma reação de contracultura que ia de encontro à ideologia 

capitalista e consumista dominante no mundo na época, com um movimento de “volta à terra” 

(back-to-the-land). Mas muitas dessas comunidades acabaram não prosperando, devido à falta 

de uma economia de base que fosse viável (MARE, 200015). 

 Após a Segunda Revolução Industrial, começa-se a perceber que o modelo de sociedade 

de consumo construído até então, com larga exploração dos recursos naturais, não pode ser 

viável a longo prazo. Começa-se a refletir sobre os danos causados ao meio ambiente e encarar 

o tema como um problema global. Nesse contexto, a ONU organiza a 1ª Conferência Mundial 

sobre Homem e Meio Ambiente, em 1972, que ocorreu em Estocolmo, e em 1983, a Comissão 

 
14 GEN, 2020. Disponível em: .<https://ecovillage.org/about/about-gen/gen-glossary/>. Acesso em 15 out. 2020. 
15 MARE, E. C. A Concise History of the Global Ecovillage Movement. Seattle: Village Design 

Institute, 2000. Disponível em: .<http://www.villagedesign.org/vdi_writings/Concise_History_Ecovillage.pdf> . 

Acesso em 15 set. 2020. 
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Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que dá origem ao Relatório Brundtland16 

(no ano de 1987). Somente após esse relatório, é que de fato surge o conceito de 

desenvolvimento sustentável como aquele que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” 

 A definição de ecovila só ganha espaço, no entanto, na década de 1990, após um estudo 

encomendado pela organização Gaia Trust, da Dinamarca. Em 1992 acontece a ECO-92, no 

Rio de Janeiro, que também impulsionou o movimento. Isso porque as comunidades começam 

a se articular em torno da ideia de sustentabilidade e das discussões globais sobre 

desenvolvimento sustentável, tendo influência na ECO-9217. Ocorre então o Encontro 

Internacional de Ecovilas e Comunidades Sustentáveis para o século XXI, em 1995, na 

comunidade de Findhorn, na Escócia. Esse encontro deu origem à atual Rede Global de 

Ecovilas – GEN18, responsável por catalogar ecovilas ao redor do mundo.  

 Em 1996, ocorreu a Segunda Conferência sobre Assentamentos Humanos (HABITAT 

II), em Istambul. Nessa conferência, as ecovilas foram eleitas pela ONU Habitat, em seu 

relatório, como um modelo de comunidade reconhecida entre as 100 melhores práticas de vida 

sustentável. Essa conferência teve como objetivo a garantia de moradia adequada para todos e 

o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em urbanização19. 

Sendo assim, tal conferência teve um papel importante na época para legitimar o movimento 

das ecovilas como práticas reconhecidas e efetivas no âmbito da sustentabilidade, vindo de uma 

organização tão importante no cenário internacional, como a ONU. Isso deu maior alcance e 

importância às ecovilas e as tornou mais reconhecidas e aceitas diante da opinião pública, 

inclusive em âmbito internacional.  

 
16 Também conhecido como Relatório “Nosso Futuro Comum”. Disponível em: 

.<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf>

. Acesso em 15 out. 2020.  
17 ARRUDA, B. M. O fenômeno das Ecovilas no Brasil contemporâneo. Tese (Mestrado em Urbanismo) – 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, PUC – 

Campinas, Campinas, 2018. 204 f. p. 72.  
18 Informações disponíveis em: .<https://ecovillage.org/about/about-gen/>. Acesso em 15 out. 2020.  
19 FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para Municípios, Rio de Janeiro, IBAM, 2003. 224 f. p. 17.  

 Disponível em: 

.<http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/agenda%20habitat%20para%20munic%C3%ADpios.pdf>. 

Acesso em: 17 out. 2020.  
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 Nos últimos tempos e principalmente depois da pandemia da COVID-19, as alternativas 

sustentáveis têm se tornado uma opção a ser considerada por muitas pessoas20. Um estilo de 

vida mais tranquilo e equilibrado em contraposição à vida caótica e estressante dos centros 

urbanos, tem se tornado uma ideia atrativa para muitos grupos. Isso e a clara preocupação com 

o futuro do planeta e o modo de vida da humanidade, que tem causado muitos impactos 

negativos ao meio ambiente, fazem da busca por opções sustentáveis algo cada vez mais 

relevante21. É nesse contexto que as ecovilas se inserem e ganham notoriedade.  

 É válido ressaltar ainda a relevância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável22 

(ODS), que são metas globais estabelecidas pela ONU em 2015 para combater os principais 

problemas do mundo até 2030. Para atingir esse propósito, foram divididos em 17 objetivos, 

que tiveram origem na Conferência Rio+20 e atualizaram os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM). Assim, as políticas nacionais e internacionais devem ser orientadas no sentido 

de cumprir esses objetivos dentro dos próximos 15 anos. A partir disso, as ecovilas também 

passam a possuir papel relevante, visto que privilegiam muitos dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

 Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são alcançados de forma 

direta pelas ecovilas estão: fome zero e agricultura sustentável (objetivo 2); água potável e 

saneamento (objetivo 6); energia acessível e limpa (objetivo 7); cidades e comunidades 

sustentáveis (objetivo 11); consumo e produção responsáveis (objetivo 12) e vida terrestre 

(objetivo 15).  

 Quanto ao objetivo 2, de fome zero e agricultura sustentável, grande parte das ecovilas 

produzem o seu próprio alimento de forma local, orgânica e sustentável. Dessa forma, elas 

atingem tal objetivo apoiando pequenos agricultores e garantindo a nível local uma boa 

nutrição, além do fomento da economia e dos comércios das redondezas. Sobre a água potável 

 
20 BRITO, Fernando. Ecovilas propõem modelos de organização social para superar crises. Correio Braziliense, 

02 abr. 2020. Disponível em: 

.<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/12/interna_cidadesdf,843924/ecovilas-

propoem-modelos-de-organizacao-social-para-superar-crises.shtml>. Acesso em 15 out. 2020.  
21 INSTITUTO ETHOS. Meio Ambiente. Informações disponíveis em: 

.<https://www.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/meio-ambiente/>. Acesso em 17 out. 2020.  
22 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Informações 

disponíveis em: .<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-

ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>. e UNDP BRASIL. Disponível em: 

.<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html>. Acesso em 15 out. 

2020. 
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e saneamento básico, objetivo número 6, sabe-se que o acesso à água potável tem se tornado 

cada vez mais difícil, principalmente com o aumento alarmante da temperatura global. As 

ecovilas possuem papel importante na medida em que promovem a proteção e recuperação de 

ecossistemas naturais, bem como o tratamento ecológico da água e o uso de práticas alternativas 

de saneamento básico. Com isso, há a maior proteção desses ecossistemas e a maior 

conscientização da população, fazendo com os benefícios sejam estendidos à toda a sociedade. 

 No que diz respeito ao objetivo 7, de energia acessível e limpa, as ecovilas também 

buscam utilizar formas de geração de energia limpa, acessível e alternativa, proveniente de 

fontes renováveis, como energia solar, hidrelétrica e eólica. Elas tornam, assim, a energia mais 

acessível e colaboram também na conscientização sobre modos de vida mais responsáveis 

ecologicamente. Sobre o objetivo 11, é indubitável que as ecovilas representam agentes de 

mudanças significativos, constituindo uma prova prática que mostra que comunidades e cidades 

sustentáveis são possíveis e mais acessíveis do que se costuma pensar. Além disso, colaboram 

para o crescimento ordenado e responsável, protetivo ao meio ambiente, seja no âmbito urbano 

ou rural.  

 No que tange ao objetivo 12, sobre consumo e produção responsáveis, as ecovilas 

colaboram na medida em que possuem uma pegada ecológica muito pequena, bem como 

promovem a reciclagem, o reuso e a redução dos produtos utilizados, como será melhor 

explorado adiante neste capítulo. Dessa forma, há o consumo responsável e a redução do 

desperdício, criando uma cadeia mais eficiente. Por último, sobre o objetivo 15, da vida 

terrestre, além de ambientes como florestas e áreas verdes fornecerem alimentos para os seres 

humanos, também ajudam no combate ao aquecimento global e à proteção de espécies 

ameaçadas. Muitas ecovilas promovem o reflorestamento de áreas verdes, possuem projetos de 

agroflorestas e promovem a conservação de áreas naturais.  

1.2. Contexto nacional  

 No Brasil, ainda na década de 1990, representantes do movimento começaram a adotar 

esse novo modelo de assentamento. As ecovilas do Brasil estão registradas na GEN desde 1999 

via rede CASA (Council of Sustainable Settlements of Latin America ou Conselho dos 

Assentamentos Sustentáveis da América Latina, em tradução livre). A GEN divide seu trabalho 

por regiões, e a rede CASA é a responsável por coordenar e fortalecer as redes nacionais latino-
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americanas que promovem, educam, investigam e disseminam estilos de vida sustentáveis23. 

No momento, existem 40 ecovilas catalogadas pelo GEN no Brasil.  

 Como visto, as ecovilas são assentamentos humanos intencionais e sustentáveis, que 

podem ser rurais ou urbanos, e possuem foco nos pilares social, cultural, ecológico e 

econômico, a fim de formar uma comunidade em que haja uma relação harmônica com o meio 

ambiente. Muito dessa ideia foi inspirada nos pilares da permacultura, que busca a integração 

do homem com a natureza e é o ideal adotado por grande parte das ecovilas (FACCIN, 201624). 

Posteriormente, o conceito de permacultura foi ampliado para abranger também arquitetura 

ecológica, paisagismo e produção de objetos. A ideia também inclui o uso de energias 

renováveis, utilizando recursos naturais como por exemplo a energia do sol ou dos ventos. 

 Geralmente, a gestão das ecovilas é feita de forma democrática e participativa, 

envolvendo todos os membros na tomada de decisões. Elas buscam se manter de forma 

sustentável também no relacionamento interpessoal. Dessa forma, havendo harmonia entre as 

pessoas que vivem na comunidade, é mais fácil haver harmonia também com o ambiente ao 

redor.  

 Além disso, muitas ecovilas buscam ser autossuficientes, e isso se dá porque muitas 

vezes as comunidades ficam mais afastadas dos centros urbanos, se tornando inviável depender 

da cidade mais próxima para o seu abastecimento. Sendo assim, esses assentamentos buscam 

sempre que haja uma nascente ou fonte de água dentro da propriedade. Isso porque as ecovilas 

buscam produzir seus próprios alimentos e produtos necessários, tendo a certeza de que eles 

são produzidos de forma local e sustentável, sem causar danos ao meio ambiente. Devido a esse 

fato, é comum haver o cultivo de hortas e alimentos básicos, bem como geração de energia 

própria. Muitas realizam ainda o recolhimento de água da chuva e o tratamento dos seus dejetos.  

 Ainda, é preciso ter em mente a questão da governança nas comunidades de ecovilas. 

Algumas delas possuem uma espécie de hierarquia entre os fundadores ou cofundadores e o 

resto da comunidade, mas a maioria adota o método participativo, com a colaboração de todos 

os moradores na tomada de decisões através de assembleias. Há também a divisão de tarefas 

 
23 GEN, 2020. Disponível em: .<https://ecovillage.org/regions/>. Acesso em 29 ago. 2020.  
24 FACCIN, L. V. Modelos de Sustentabilidade: Ecovilas Brasileiras. Um estudo de viabilidade e 

implementação. Monografia (Bacharelado em Economia) – Curso de Ciências Econômicas – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. p. 16. 
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entre os membros, pois como o objetivo é se tornar autossuficiente, todo o trabalho é dividido 

entre a comunidade. Muitas adotam as práticas da Sociocracia25, o que faz com que os membros 

fiquem mais satisfeitos e o funcionamento da ecovila em geral seja mais eficiente.  

 Sobre o tema, é válido analisar o livro “Governing the Commons: the Evolution of 

Institutions for Collective Action”26, de Elinor Ostrom. Segundo a autora, a partir de três teorias 

desenvolvidas por economistas, em se tratando do uso de bens públicos disponíveis para o 

proveito de todos, indivíduos teriam pouco incentivo para cooperar a favor do bem comum, 

como por exemplo no caso do dilema dos prisioneiros e da tragédia dos comuns. Temos o 

problema do chamado “carona”, que é a pessoa que não pode ser excluída dos benefícios 

promovidos pelos outros e consequentemente tem pouco incentivo para contribuir com o 

esforço comum, e apenas pega “carona” no esforço dos outros. Se todos os envolvidos, porém, 

escolherem pegar “carona” o bem coletivo não será produzido, gerando então, um resultado 

sub-ótimo. A partir disso, surgiu a teoria de que seria necessário que um agente ou autoridade 

externo regulasse essa comunidade.  

 O problema envolve como governar de forma mais eficiente recursos naturais 

“públicos” usados por muitos indivíduos em comum. Normas de comportamento 

compartilhadas afetam como as alternativas são percebidas e sopesadas. Por exemplo, ações 

que são consideradas erradas por um conjunto de indivíduos interagindo entre si durante certo 

tempo muitas vezes não será nem considerada como uma alternativa por um indivíduo. E é 

preciso que haja a garantia de aplicação de regras e consequências para quem não cumpre essas 

determinadas atividades. Em todos os grupos vão existir indivíduos que vão ignorar as normas 

e agir de forma oportunista quando tiverem a chance. Então a aplicação de normas de 

convivência não vai reduzir o comportamento oportunista a zero. 

 Porém, Ostrom chega à conclusão de que é possível que comunidades desenvolvam 

modelos institucionais que façam com que as pessoas busquem o bem comum, e esses modelos 

estão diretamente relacionados à criação de regras de convivência, normas e sanções com as 

quais todos concordem e aceitem para assegurar que os recursos comuns sejam utilizados de 

forma sustentável. É preciso haver confiança e auto-compromisso entre os membros. Nesse 

 
25 Modelo de governo no qual as decisões são tomadas levando-se em consideração a opinião de todos os membros 

da sociedade. 
26 OSTROM, E. Governing for the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge 

University Press, 1990.  
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sentido, é importante que as ecovilas possuam os seus estatutos e um conjunto de normas 

internas que sejam respeitadas por todos os membros.   

 Algumas ecovilas possuem inclusive a sua própria moeda, ou por vezes realizam troca 

e escambo com as comunidades vizinhas, vendendo o sobressalente de suas produções. As 

tarefas na comunidade variam em cada ecovila, mas muitas envolvem a criação de negócios 

para geração de renda para a comunidade, com vendas de artesanatos, produtos ecológicos, 

cursos e visitas. Os cursos possuem temas diversos, mas a maioria deles é voltado para assuntos 

ligados à sustentabilidade, bioconstrução, permacultura e desenvolvimento de práticas de 

autoconhecimento.  

 Após uma análise de diversas ecovilas de todas as regiões do Brasil, foi possível concluir 

que não existe no país uma entidade legal pré-determinada para as ecovilas, isso porque existe 

pouca ou nenhuma regulação com relação a esses assentamentos. A falta de regulação jurídica 

acaba gerando entraves à criação de ecovilas, já que as pessoas não sabem por onde começar e 

precisam buscar orientações por conta própria. Além disso, quando da escolha de uma entidade 

legal inadequada, isso pode acabar gerando implicações negativas como maior incidência de 

impostos ou dificuldade na organização jurídica e de gestão dentro da ecovila. Impactos 

sucessórios e imobiliários também podem acabar gerando externalidades negativas para os 

membros dessas comunidades.  

1.3. Forma de regulação jurídica das ecovilas no Brasil 

 Diante de inexistência de um modelo próprio de regulação jurídica para as ecovilas no 

Brasil, pode-se remontar às entidades legais utilizadas em outros sistemas jurídicos e analisar 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quais seriam os modelos existentes mais adequados 

às necessidades das ecovilas27. Passa-se a seguir a apresentar tais modelos.  

 
27 Essa também foi a conclusão a que chegou Beatriz Arruda. Disponível em: ARRUDA, Beatriz Martins. O 

fenômeno das ecovilas no Brasil contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Urbanismo). Centro de Ciências 

Exatas, Ambientais e de Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2018. p. 169.  
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- Associação/organização sem fins lucrativos (modelo legal que mais tem sido adotado pelas 

ecovilas)28: a associação29 é uma organização sem fins lucrativos caracterizada pela união de 

pessoas físicas ou jurídicas, e surgiu como alternativa para o estabelecimento de um grupo com 

objetivos e interesses em comum. Os fins buscados devem ser lícitos e servir ao interesse 

geral30.  

 A associação é definida no art. 5331 do Código Civil (Lei nº 10.406/02). Geralmente é 

oficializada através de um CNPJ, quando então são consideradas pessoas jurídicas de direito 

privado. São princípios do associativismo: a) adesão voluntária e livre; b) autonomia e 

independência; c) gestão democrática pelos associados; d) informação, educação e formação; 

e) interação; f) interesse pela comunidade e g) participação econômica dos associados. É 

possível a cobrança de mensalidade dos associados, e por lei a associação pode gerar lucro, 

desde que seja revertido para o seu próprio desenvolvimento. Não é permitida, no entanto, a 

distribuição de lucros entre os associados. De acordo com o SEBRAE32, são necessárias 4 

etapas para se formar uma associação: 1) sensibilização; 2) constituição; 3) pré-operacional e 

4) operacional. Na fase 1 é necessário engajar um grupo de pessoas interessadas em uma causa 

em comum. Os associados devem estar alinhados quanto aos objetivos e funcionamento da 

associação. A etapa 2 envolve a criação de um Estatuto33 para associação, que é um documento 

que descreve as regras de funcionamento da associação, bem como a criação de uma Ata de 

Fundação/Constituição, que é o instrumento jurídico que descreve a reunião inaugural da 

associação. Depois disso, é preciso que o representante legal da associação a registre no 

 
28 Como não há legislação específica para a implantação das ecovilas, modelos associativos são adaptados e nem 

sempre são eficientes do ponto de vista da preservação e legalidade do projeto. Um bom planejamento deve ser 

feito, evitando conflitos futuros que podem desestabilizar o inviabilizar a construção de um ecovila bem-sucedida. 

ECOVILA DA MONTANHA. Ecovilas. Disponível em: .<https://ecoviladamontanha.org/ecovilas/>. Acesso em 

17 ago. 2020.   
29 Associação (o que é, sua função e requisitos para fundação), 15 mar. 2019. Disponível em: 

.<https://blog.faturasimples.com.br/associacao-como-criar/>. Acesso em 26 ago. 2020.  
30 SABO, P. J. E. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, 9ª edição. Grupo GEN, 2017. p. 128. 
31 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas 

que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações 

recíprocos.” Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. 
32 SEBRAE. Organizar associações. Disponível em: 

.<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/roteiro-para-criar-uma-

associacao,54fe438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em 27 ago. 2020.  
33 De acordo com o art. 54 do Código Civil: “Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação; II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos 

associados; III - os direitos e deveres dos associados; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o modo 

de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;  VI - as condições para a alteração das disposições 

estatutárias e para a dissolução; VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.”  
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Cartório de Pessoas Jurídicas com o Estatuto e a Ata da reunião inaugural. Após isso, a 

associação ganhará um CNPJ e poderá de fato começar a funcionar.   

 É importante salientar ainda que na Constituição Federal de 198834 é estabelecido o 

direito à liberdade de associação, no art. 5º, inciso XVII, desde que seja para fins lícitos, bem 

como no inciso XXI do mesmo artigo, que prevê que as entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial e 

extrajudicialmente. Ainda, o inciso XVIII dispõe que a criação de associações independe de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O direito de associação 

é, portanto, um direito individual de índole coletiva.35  

 Segundo José Eduardo Sabo36, no estatuto das associações cabe a delimitação de regras 

de convivência, relacionamento, gestão, funcionamento e governança da associação. Ainda, nos 

termos do art. 5º, inciso XIX da Constituição, as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, para a sua 

dissolução, o trânsito em julgado.    

 Cabe ressaltar que o art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal37 prevê que:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - 

instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 

das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos da lei; (grifos nossos) 

 Nesse sentido, cabe indagar se as associações estariam cobertas por essa imunidade 

tributária. No entendimento de José Eduardo Sabo, a instituição referida nesse artigo pode ser 

qualquer organização de caráter permanente, sem fins lucrativos, que tenha objetivos ou 

finalidades eminentemente sociais, estando abrangidas, assim, as associações38. Concordamos 

com tal entendimento.  

 
34 BRASIL, Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
35 SABO, P. J. E. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, 9ª edição. Grupo GEN, 2017. p. 9.  
36 Ibidem, p. 10.  
37 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
38 SABO, P. J. E. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, 9ª edição. Grupo GEN, 2017. p. 711. 
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 O modelo das associações possui uma certa congruência com os princípios buscados 

pelas ecovilas, como por exemplo a adesão voluntária e livre e a gestão democrática pelos 

associados. Se for instituída algum tipo de mensalidade aos membros, ela poderá ser revertida 

para o desenvolvimento e infraestrutura da própria comunidade. Além de que os associados 

possuem liberdade para se autorregular na maioria das questões. Ainda, podem possuir isenção 

tributária em relação a impostos (IRPJ) e tributos (COFINS e CSLL), desde que atendam a 

determinados requisitos previstos em lei (como previsto por exemplo no art. 15, §1º da Lei nº 

9.532/97). É válido ressaltar que, no caso da CSLL e da COFINS, não se trata de imunidade 

tributária prevista na Constituição, mas sim de isenção atribuída a esses tributos por meio de lei 

ordinária.  

- RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural): Segundo dados encontrados no site da 

WWF, a RPPN “é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário 

rural, sem desapropriação de terra. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário 

assume compromisso com a conservação da natureza.”39 É uma unidade de conservação de 

domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com o objetivo de 

conservar a biodiversidade. A criação dessa unidade de conservação não afeta a titularidade do 

imóvel. Elas possuem uma série de benefícios, pois além de proteger e conservar o meio 

ambiente, também o particular tem seu direito de propriedade preservado, bem como a área da 

RPPN possui isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Há ainda 

prioridade na análise dos projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente; preferência na 

análise de pedidos de concessão de crédito agrícola junto às instituições oficiais de crédito e 

possibilidade de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da 

unidade. 

 Pode ser criada por pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais ou 

urbanos com potencial para conservação da natureza. Dentro da RPPN são permitidas 

atividades de pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais, conforme previsto no seu plano de manejo. A RPPN pode ainda ser doada, 

herdada, hipotecada, vendida ou desmembrada, mas o título de reserva irá permanecer, visto 

 
39 WWF. O que é uma RPPN? Disponível em: 

.<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/o_que_rppn/>. Acesso em 17 ago. 2020. 
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que fica averbado junto à matrícula do imóvel. Assim, se transferem para o novo dono todos os 

ônus e obrigações quanto à RPPN40.  

 A RPPN foi criada no Brasil a partir do movimento de conscientização da necessidade 

de proteção dos meios naturais. Com isso, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), através da Lei nº 9.985 de 2000, e com ele os critérios para 

criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação.  

 Sobre a RPPN, este tipo de entidade jurídica possui benefícios como a garantia da 

proteção da biodiversidade presente em muitos locais em que as ecovilas naturalmente buscam 

para se instalar. Além disso, possui isenção de impostos e prioridades nos pedidos de concessão 

de crédito, por exemplo. Porém, por outro lado, possui menos autonomia sobre como a terra 

será utilizada, sendo permitidas somente atividades de pesquisas e visitações com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais. 

- Condomínio: pode ser definido como um espaço dividido por diversos proprietários, que 

também compartilham áreas em comum. Cada proprietário é dono de uma unidade privativa, 

de acordo com as especificações feitas no momento da compra, mas em relação às áreas 

comuns, os condôminos possuem os mesmos direitos e deveres41. As ações a serem realizadas 

são decididas em assembleias gerais (ordinárias ou extraordinárias). Há ainda o pagamento da 

taxa condominial, que é usada para cobrir as despesas e benfeitorias do condomínio.  

 De acordo com o art. 1.314 do Código Civil (Lei nº 10. 406/02)42: 

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, 

sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la 

de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. 

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa 

comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos 

outros. 

 
40 ICMBIO, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Perguntas e Respostas sobre RPPN.  Informações disponíveis 

em: .<https://www.icmbio.gov.br/portal/criesuareserva/perguntas-e-respostas-sobre-rppn>. Acesso em 29 ago. 

2020. 
41 Disponível em:  .<https://www.manageradm.com.br/o-que-e-

condominio/#:~:text=Na%20pr%C3%A1tica%2C%20um%20condom%C3%ADnio%20pode,feitas%20no%20

momento%20da%20compra.>. Acesso em 26 ago. 2020.  
42 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. 
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 Além disso, o art. 1.335 do mesmo diploma legal discrimina os direitos43 dos 

condôminos:  

Art. 1.335. São direitos do condômino: 

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; 

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não 

exclua a utilização dos demais compossuidores; 

III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. 

 A convenção de condomínio é um contrato coletivo responsável por estabelecer as 

regras de convivência e as relações internas do condomínio44 (art. 9º da lei 4.591). Deve, após 

aprovada por no mínimo 2/3 dos condôminos, ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

(o mesmo em que a incorporação foi registrada), apenas para tornar públicas as suas disposições 

e para que seja oponível contra terceiros. Ao síndico, cabe representar ativa e passivamente o 

condomínio, bem como administrá-lo e os serviços que interessam aos moradores, tendo todas 

as suas funções discriminadas no art. 22, § 1º da Lei nº 4.591/64 e no art. 1.348 do Código Civil.  

 Os condomínios podem ser adaptados para abarcar os objetivos buscados pelas ecovilas. 

Muitos cohousings se estruturam dessa forma45, podendo cada membro ter seu próprio lote de 

terra e direito de uso das áreas em comum, que podem ser aproveitadas por todos os moradores. 

Os cohousings, no entanto, possuem foco na convivência harmônica e na relação interpessoal 

e afetiva entre os moradores, que possuem interesses e afinidades em comum. Diferente dos 

condomínios, onde isso não necessariamente acontece.  

- Cooperativas: organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou 

social que objetiva desempenhar, em benefício comum, determinada atividade. Suas premissas 

são46: 1) identidade de propósitos e interesses; 2) ação conjunta, voluntária e objetiva para 

coordenação de contribuição e serviços; 3) obtenção de resultado útil e comum a todos. A Lei 

 
43 Os deveres dos condôminos estão elencados no art. 1.336 do Código Civil.  
44 PINTO, W. A. O condomínio e suas leis. 4ª Edição. Belo Horizonte: Edições Brasileiras, 2000. p. 10. 
45 KEMPINSKI, Carla. Cohousing: um novo jeito de morar. CondomínioSC, Santa Catarina, 26 abr. 2019. 

Disponível em: .<https://condominiosc.com.br/jornal-dos-condominios/comportamento/3760-cohousing-um-

novo-jeito-de-morar>. Acesso em 19 out. 2020. 
46 SEBRAE NACIONAL. Cooperativa: o que é, para que serve, como funciona. 09 nov. 2017. Disponível em: 

.<https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/cooperativa-o-que-e-para-que-serve-como-

funciona,7e519bda15617410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em 09 set. 2020.   
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nº 5.764/71 regula o cooperativismo no Brasil. Em seu artigo 4º47, apresenta a definição legal. 

É uma sociedade de pessoas, cujo objetivo principal é a prestação de serviços. Em uma 

cooperativa, todos são donos do negócio e ela visa a satisfação das necessidades econômicas 

de seus cooperados por meio da autogestão. Dessa forma, ela se diferencia de outros tipos de 

associações de pessoas pelo seu caráter essencialmente econômico, mesmo que não haja busca 

por lucro. Há a necessidade da criação de Conselho ou Diretoria de Administração, bem como 

de um Estatuto da Cooperativa, que determina como vai ser a devolução das sobras registradas 

aos cooperados (ou o rateio das perdas em caso de prejuízo). Existe também a necessidade de 

criação de um Conselho Fiscal. Os atos constitutivos da cooperativa deverão ser registrados na 

Junta Comercial, e a partir de então a cooperativa adquirirá personalidade jurídica e passará a 

funcionar regularmente. As sociedades cooperativas devem ser formadas por no mínimo 20 

integrantes, como dispõe o art. 6º, inciso I da Lei nº 5.764/71. 

 Há, portanto, a distribuição de resultados econômicos em função do capital investido 

pelos cooperados. Pode ter número ilimitado de cooperados, que podem ter responsabilidade 

limitada ou ilimitada. O controle é democrático, cada pessoa equivale a um voto. Um dos 

benefícios é que ela não está sujeita à falência. Os resultados (sobras decorrentes dos atos 

cooperativos) não são tributáveis pelo IRPJ, mas incidem outros tributos, como por exemplo o 

PIS. Além disso, o trabalho do cooperado por meio da cooperativa não gera vínculo 

empregatício com ela e os produtos entregues à cooperativa também não geram tributação.  

 Conforme prevê o art. 146, inciso III, alínea c, da Constituição Federal48, cabe à lei 

complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas. Porém, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no RE nº 141.800/SP no 

sentido de que esse adequado tratamento tributário não significa ausência de tributação. O 

Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que somente os atos cooperativos típicos 

 
47 BRASIL. Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1981. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm>. 
48 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
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teriam isenção tributária. Transcreve-se abaixo a referida jurisprudência fixada no RESP nº 

515.710/SC49: 

“[...] 1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, o adequado tratamento 

tributário ao ato cooperativo, a que se refere o art. 146, III, “c”, da Carta 

Magna e o tratamento constitucional privilegiado a ser concedido ao ato 

cooperativo não significam ausência de tributação. 2. Apenas os atos 

cooperativos típicos, assim entendidos aqueles praticados na forma do art. 79 

da Lei 5.764/1971, gozam de isenção, retirando-se do alcance isencional os 

atos cooperativos atípicos ou impróprios (praticados por terceiras pessoas, 

mesmo em torno do objetivo da cooperativa. 3. Não incidência do PIS e da 

COFINS sobre os atos cooperativos das cooperativas de crédito, confirmada 

pelo art. 30 da Lei 11.051, de 29.12.2004, sendo legítima a cobrança quando 

se tratar de operação realizada com não cooperada.” 

 A cooperativa também pode ser uma boa opção para as ecovilas, mas é preciso estar 

atento ao caráter econômico dessa entidade legal, que a diferencia de uma associação, por 

exemplo, que pode servir a fins mais variados. Não estar sujeita à falência e ter isenção de 

alguns impostos podem ser benefícios a serem considerados pelas ecovilas que consideram 

adotar este modelo.  

- OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público): é uma qualificação jurídica 

atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com 

interesse social. Como a figura da ONG não existe no ordenamento jurídico brasileiro, essas 

organizações do terceiro setor acabam adotando a qualificação de OSCIPs.  

 Algumas ecovilas adotam este modelo, como por exemplo a ecovila Viver Simples, em 

Minas Gerais. Conforme Marco Aurelio Jorge (2008, p. 146)50   

“o grande diferencial da Viver Simples foi ter criando um instrumento jurídico 

na forma de OSCIP com a pretensão de promover ações de cooperação e 

solidariedade, através de parcerias com órgãos públicos e privados, 

catalisando recursos para investimento na região. E finalmente a aferição da 

melhoria da qualidade de vida e felicidade com a presença da Viver Simples, 

ainda que apresente dificuldades quanto a mensuração de impactos 

socioeconômicos na fase de projeto, alguns envolvidos no projeto 

testemunharam expectativa positivas de geração de renda na comunidade, 

melhoria de infraestrutura, apoio familiar e valorização da cultura local. 

 
49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 515.710 SC 2003/0044219-1, Relatoria Ministra Eliana Calmon, 

Data de Julgamento: 26/08/2008, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2008. Disponível 

em: .<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/782061/recurso-especial-resp-515710-sc-2003-0044219-

1/inteiro-teor-12779729?ref=juris-tabs>. Acesso em 18 out. 2020. 
50 JORGE, M. A. P. Sustentabilidade e desenvolvimento local: estudo de projeto na formação da ecovila 

Viver Simples em Itamonte-MG. Tese de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial – Fundação Getulio 

Vargas – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Rio de Janeiro, 2008. p. 146.  
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Afirma-se, baseado em tais indicadores, que a Ecovila Viver Simples 

apresenta um grande potencial de gerar desenvolvimento local para a 

circunvizinhança da região de Itamonte em Minas Gerais.”  

 Porém, de acordo com o art. 2º da Lei nº 9.790/99, algumas entidades não podem ser 

qualificadas como OSCIP, como por exemplo organizações sociais, cooperativas, fundações 

públicas, instituições religiosas ou voltadas para disseminação de credo e cultos, entidades de 

benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados. 

Como algumas ecovilas utilizam esses tipos de entidades ou promovem cultos ou atividades de 

cunho espiritual, elas não poderiam ser consideradas como OSCIP. Desse modo, é preciso ficar 

atento a essa limitação.  

1.4. A importância da escolha da entidade legal  

 À luz das formas jurídicas descritas acima observadas para a estruturação de ecovilas, 

notamos que, para prosperar de forma organizada, é necessário que as ecovilas tenham um 

projeto bem organizado e estruturado, com a parte legal construída de forma que permita a sua 

consolidação e continuidade. Por isso, muitas vezes são adotados os estatutos. Além disso, é 

importante ressaltar que a escolha da pessoa jurídica da ecovila pode gerar, além das 

implicações legais, também consequências tributárias, imobiliárias e de sucessão, por isso ela 

acaba sendo tão importante. Desse modo, a escolha de qual pessoa jurídica a ecovila deve adotar 

acaba se tornando uma das questões mais relevantes relacionadas ao Direito.   

1.5. Introdução sobre o impacto da organização fundiária sobre as ecovilas  

 Com relação à organização fundiária das ecovilas, pode variar muito de comunidade 

para comunidade. No caso do Eraldo da ecovila El Nagual, na Serra dos Órgãos no Rio de 

Janeiro, ele relatou em sua entrevista51 que preferiu fazer com que cada sócio da ecovila fosse 

dono de um MEI (microempreendedor individual), assim, cada um é autorresponsável por suas 

ações dentro da ecovila. 

 Eraldo ressaltou ainda, que hoje a ecovila está mais estruturada na forma de cohousing, 

que pode ser caracterizado como uma comunidade intencional de casas particulares de um 

vilarejo ou vizinhança que se organizam em torno de um espaço comum. Cada pessoa possui 

 
51 Entrevista realizada no dia 18/08/2020, por videochamada, com o Eraldo, responsável e criador da ecovila El 

Nagual, no Rio de Janeiro.  
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casas e vidas privadas, mas planejam em conjunto e gerenciam de forma colaborativa as 

atividades da comunidade e os espaços compartilhados. 

 Ainda sobre a ecovila El Nagual, Eraldo ressaltou que 90% dos alimentos são 

produzidos na própria comunidade, e que realizam escambo, trocas com os moradores das 

redondezas que produzem outros tipos de alimentos e condimentos. Eles realizam ainda o 

tratamento dos dejetos através de um biodigestor que gera biogás utilizado para gerar energia 

para a ecovila, bem como um coletor solar para gerar água quente.  

 É muito comum que as comunidades de ecovilas escolham adotar um modelo de 

associação sem fins lucrativos ou uma cooperativa de habitação, ou ainda condomínios. A 

forma como as ecovilas escolhem se relacionar com o título da terra possui diversos impactos 

econômicos, tributários e organizacionais, por isso é escolha da entidade legal adequada é tão 

importante.  

1.6. Sobre o processo de integração de novos membros nas ecovilas 

 Geralmente, para começar a fazer parte da ecovila, é necessário um processo de 

integração. Em muitas ecovilas, só é permitida a entrada de um membro novo se ele se adequa 

aos ideais do grupo. Na ecovila Tibá52, por exemplo, um associado deverá comprar títulos da 

ecovila, cujo dinheiro será revertido para infraestrutura e construções da comunidade. A 

associação é a proprietária do terreno e das benfeitorias, em que estão incluídas as residências 

da comunidade. Se desejar se retirar da associação, o associado devolverá o título à ecovila ou 

a quem ela indicar, por seu intermédio. A associação possui ainda um estatuto, no qual estão 

descritas as formas de tomada de decisão, critérios para ingresso, entre outros temas para a 

organização da ecovila. 

 Na comunidade Inkiri, em  Piracanga, os critérios de ingresso de novos integrantes53 na 

ecovila, considerando um cenário normal, fora da pandemia do COVID-19 (pois no momento 

a ecovila está totalmente fechada para novos membros), somente podiam se tornar membros 

pessoas que já estivessem na comunidade há pelo menos 3 meses em um programa de 

aproximação que dura o total de 1 ano. É uma espécie de curso, em que a pessoa vive na 

 
52 ECOVILA TIBÁ. Pessoas jurídicas para controlar a propriedade. Disponível em: 

.<https://www.ecovilatiba.org.br/tibaqualivida/cond_amigos/pessoa_juridica.html>. Acesso em 20 ago. 2020. 
53 De acordo com informações dadas por Bruno Tambellini em entrevista realizada no dia 16 de outubro de 2020.  
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comunidade por um tempo, aprende sobre os valores, sobre o estatuto da ecovila e sobre o 

regimento interno. Depois disso, há um programa de experiência que dura 6 meses, em que a 

pessoa começa a poder participar de reuniões da comunidade (sem direito de voto). E por 

último, há a efetivação da entrada de novos membros. Porém, esses períodos de tempo não são 

estanques, podem variar em cada caso, de acordo com o processo de cada pessoa.  

 Um dos desafios em comum encontrados em todas ou na maioria das ecovilas, envolve 

a dificuldade das pessoas em de fato se comprometer com esse modelo. Era difícil encontrar 

também pessoas que se comprometessem e se auto-responsabilizassem para continuar com a 

missão, como também foi relatado por Eraldo. O fundador pontuou que muitos jovens se 

encantavam pelo projeto e depois decidiam voltar para as cidades. Ele relatou ainda que hoje o 

foco deles é justamente nas pessoas mais velhas, que possuem maior responsabilidade 

emocional para se comprometer verdadeiramente com o projeto.  

 Além disso, no estudo realizado por Belleze et al. (2017)54, em que é feita uma 

comparação das ecovilas com o indicador de sustentabilidade desenvolvido pelo IBGE (os 

chamados Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IDS), as ecovilas apresentam 

resultados em sustentabilidade muito melhores do que a média nacional nos indicadores 

escolhidos para a pesquisa55. Os autores constatam como um desafio, porém, o fato de haver 

um certo afastamento das ecovilas para com a sociedade em geral, com pouca troca de 

experiência e, portanto, sem estabelecer uma influência significativa em termos econômicos e 

socioculturais em uma escala mais abrangente. Como visto, as ecovilas exercem mais influência 

na esfera local.  

 De acordo com Diana Leafe Christian56 em seu livro “Creating a Life Together – 

Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities”, 90% dos sonhos de 

ecovilas sequer saem do papel, nunca de fato são construídas. Ou porque não acham a terra 

certa, ou não possuem dinheiro suficiente, ou entram em conflito. Na maioria das vezes, as 

 
54 BELLEZE, Gabriela et al. Ecovilas brasileiras e indicadores de desenvolvimento sustentável do IBGE: uma 

análise comparativa. Ambiente e Sociedade. São Paulo v. XX, n. 1, 2017. pp. 227-244. 
55 Os indicadores selecionados para a aplicação em ecovilas foram: a) uso de fertilizantes; b) uso de agrotóxicos; 

c) terras em uso agrossilvipastoril; d) queimadas e incêndios florestais; e) destinação final do lixo; f) doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado; g) taxa de alfabetização; h) adequação de moradia; i) 

coeficiente de mortalidade por acidentes de transporte; j) consumo de energia per capta; k) participação de fontes 

renováveis na oferta de energia.  
56 CHRISTIAN, Diana L. Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional 

Communities. Second Printing. Canada: New Society Publishers, 2004.  
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pessoas simplesmente não entendem quanto tempo, dinheiro, e habilidades organizacionais 

terão que ser postas em um projeto deste escopo. A construção de uma ecovila que se mantenha 

no longo prazo pode durar anos, o investimento necessário para a compra da terra e construção 

da infraestrutura demanda recursos de pelo menos alguns milhares de reais57, e muitas pessoas 

não possuem esse montante de dinheiro no início. Além disso, são necessárias habilidades 

organizacionais para tornar possível a vida em comunidade, como por exemplo a criação de um 

estatuto para a ecovila, a definição de uma visão, dos valores da ecovila, da divisão de trabalho 

etc. Então o que fazem os 10% que dão certo? Depois de muito pesquisar, a autora percebeu 

que existe um padrão em comum entre os fundadores para decidir criar diferentes tipos de 

comunidades. O que a maioria das comunidades possui em comum é uma visão, um ideal.   

 A autora relata ainda que o primeiro passo para se criar uma ecovila deve ser resolver 

questões de zoneamento urbano ou rural, antes mesmo de comprar a terra. É recomendável 

possuir uma reserva de dinheiro, bem como possuir planos traçados. É importante deixar as 

intenções claras para o grupo, para que isso não seja uma fonte de conflitos no futuro. Conflitos 

estruturais podem acabar surgindo quando os fundadores não explicitam certos processos ou 

não tomam certas decisões importantes, criando uma ou mais omissões na estrutura 

organizacional da comunidade. Por isso, é importante criar um documento escrito com as 

intenções e a visão do grupo, com o qual todos estejam de acordo. É importante decidir também 

os procedimentos para entrada de novos membros na comunidade e como serão tomadas as 

decisões.  

 Com relação à pessoa jurídica a ser escolhida para a ecovila, no capítulo 15 do livro 

Creating a Life Together, Diana Leafe traz pontos que devem ser levados em consideração para 

se tomar a melhor decisão quanto a essa entidade legal. Seguem a seguir esses pontos58: 

1. Como sua comunidade se relacionará com o título da terra? Esta pessoa jurídica comporta 

esta posse? 

 
57 Os valores variam muito ao longo dos anos e de acordo com cada região/estado do Brasil. Aqui constam 

informações sobre o valor nos anos de 2013/2014: RIBEIRO, Cassiano; ROCHER, José. Hectare no Brasil varia 

de R$4 mil a R$40 mil. Gazeta do Povo, 10 dez. 2013. Disponível em:  

.<https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/expedicoes/expedicao-safra/2013-2014/hectare-no-brasil-

varia-de-r-4-mil-a-r-40-mil-bkpd75bki1aav4g39i8mmisl2/>. Acesso em 17 out. 2020.  
58 ECOVILA TIBÁ. Pessoas jurídicas para controlar a propriedade. Disponível em: 

.<https://www.ecovilatiba.org.br/tibaqualivida/cond_amigos/pessoa_juridica.html>. Acesso em 20 ago. 2020. 
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2. Esta pessoa jurídica (e forma de ter o título da terra) lhe permitirá escolher quem entrará 

como membro da comunidade? 

3. A pessoa jurídica escolhida oferece proteção quanto à responsabilidade civil, para o grupo e 

para cada indivíduo? (significa que os bens pessoais dos acionistas ou fundadores não são 

atingíveis no caso de um processo ou endividamento da pessoa jurídica). 

4. Será possível para os membros ter liquidez do que for investido na comunidade, i.e., pode o 

membro levar parte ou tudo do que ele investiu na comunidade no caso de a deixar? 

5. Como esta pessoa jurídica irá influenciar os bancos ou credores privados na decisão de 

financiar a comunidade? Como a pessoa jurídica irá influenciar a comunidade? E os membros 

individualmente? 

6. Esta pessoa jurídica permite à comunidade escolher seus próprios critérios de tomada de 

decisão, no tocante a como estas decisões são tomadas e quem pode tomá-las? 

7. Há limitação sobre a proporção entre o total de contribuições financeiras do membro e seus 

direitos de propriedade? E entre suas contribuições e seus direitos de participar nas decisões? 

8. Sua comunidade recolherá contribuições dos membros (taxas de adesão, arrendamento, 

pagamentos periódicos)? Quais serão as despesas (pagamento de hipoteca, impostos de 

propriedade, seguros, manutenção, melhorias)? Como esta pessoa jurídica irá tratar destas 

contribuições e gastos para fins de tributação? 

9. Sua comunidade dividirá a renda? Em caso positivo, esta renda será proveniente de lucros de 

negócios comunitários, ganhos em empregos fora da comunidade ou ambos? Que tipos de 

despesas dos membros serão pagas pela comunidade? Como sua pessoa jurídica tratará a renda 

conjunta e as despesas, para fins tributários? 

10. Quão fácil será abrir e gerenciar esta pessoa jurídica ao longo do tempo? Quão vulnerável 

ela será às mudanças de leis, imposto de renda ou outros escrutínios governamentais? Quanto 

são as taxas de manutenção da pessoa jurídica? 

11. Quão fácil será fazer alterações nos documentos legais ou gerenciar as implicações de 

propriedade e legais das pessoas que entram e que deixam a comunidade? 
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12. Haverá alguma restrição à atuação política da comunidade decorrente da pessoa jurídica? 

13. Quais são as implicações de sucessão (herança) na pessoa jurídica?  

 Portanto, com base nessas questões apresentadas, é possível realizar a seguinte 

categorização: (i) relação com o título da terra (propriedade)/organização fundiária; (ii) sobre a 

entrada de novos membros; (iii) sobre a responsabilidade civil; (iv) liquidez do patrimônio 

investido na comunidade, financiamento e acesso a recursos junto a instituições; (v) critérios 

de tomada de decisão; (vi) contribuições financeiras de cada membro; (vii) como será a divisão 

de renda na comunidade; (viii) da alteração dos documentos legais da ecovila e (ix) implicações 

na sucessão.  

 Algumas implicações com relação à posse podem posteriormente influenciar na forma 

de administração e gestão da ecovila. Por exemplo, no caso da Comunidade Inkiri, em 

Piracanga, quando a fundadora da ecovila foi comprar o terreno para construção da 

comunidade, ela não possuía o dinheiro para comprar toda a terra, por isso ela se dispôs a vender 

para pessoas de fora, independentes da comunidade. Então hoje existe uma certa separação 

entre as pessoas que fazem parte da comunidade da Ecovila Inkiri e das pessoas que vivem em 

Piracanga, que muitas vezes nem se relacionam com a ecovila, não moram no local de forma 

permanente e apenas visitam em determinada época do ano. Isso pode influenciar na 

administração da ecovila, pois, se esses associados possuem ações na comunidade, é necessária 

a sua autorização para realizar obras e criar novos projetos na ecovila, por exemplo? Por isso, 

a forma como a ecovila se relaciona com os direitos de propriedade e os títulos da terra pode 

acabar influenciando no quanto de liberdade a ecovila ou os seus fundadores possuem. Além 

disso, a posse de terra é muito custosa no Brasil, muitas vezes as comunidades não têm 

condições financeiras para fazer um investimento desse porte, principalmente no início.  

 A respeito da entrada de novos membros na ecovila, já explicamos como funciona esse 

processo neste tópico (1.6), mas acreditamos ser necessária a criação de regras para regular a 

entrada de novos membros. Isso para que o processo de integralização ocorra de forma 

organizada e estruturada e para que as pessoas saibam, quando decidirem se comprometer com 

a comunidade, quais passos devem seguir. Além disso, no caso de as pessoas decidirem deixar 

a comunidade, o que acontece com a casa em que ela morava, os projetos que ela fazia parte 

dentro da ecovila? Muitas comunidades se organizam de forma que a casa volta a ser 
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propriedade de todos. Essas questões, portanto, devem estar expressamente estabelecidas no 

regulamento interno das ecovilas.  

 Sobre os critérios para tomada de decisões, também se recomenda que eles sejam 

escritos e aceitos por todos os membros da comunidade. É necessário que tudo esteja 

esclarecido e que as pessoas tenham concordado e se comprometido com essas regras quando 

decidirem se juntar à ecovila. Dessa forma, a gestão se torna mais eficiente. Portanto, a entidade 

legal também deve ser levada em conta quanto a isso, para que a comunidade tenha liberdade 

suficiente para tomar as decisões concernentes ao seu funcionamento.  

 Mas afinal, qual é a importância de constituir uma entidade legal? Ela envolve direitos 

de propriedade e responsabilidade dos membros; sua vulnerabilidade para com credores e 

processos judiciais com relação aos bens pessoais dos membros; eventual compensação 

financeira para membros que saem da comunidade; problemas com relação a quem possui o 

título de propriedade e o que acontece se o grupo se desmembrar e resolver vender seus ativos. 

Além disso, a ecovila pode acabar pagando mais impostos desnecessariamente se não escolher 

a entidade legal mais adequada aos seus objetivos.  

 Portanto, o arranjo da propriedade e direitos de uso afetam quão atrativa a comunidade 

será para potencial membros, como será o financiamento para construção de casas, por 

exemplo, e quanto controle os fundadores terão sobre o processo de aquisição de propriedade.  

1.7. Conclusão: contexto histórico de formação social e jurídica de ecovilas 

 Neste capítulo, foi realizada uma análise histórica do desenvolvimento das ecovilas no 

mundo e no Brasil. Além disso, foram analisadas as consequências jurídicas da escolha de uma 

entidade legal para representar a ecovila, e quais são as opções possíveis no sistema jurídico 

brasileiro. 

 Com base nas informações expostas, o próximo capítulo se dedicará ao aprofundamento 

nos principais entraves jurídicos para a constituição e o desenvolvimento de ecovilas no Brasil. 

Passando por, mas não se limitando a questões como a organização fundiária, economia 

solidária, a questão tributária, infraestrutura, e direcionamento de resíduos.  
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6.  Capítulo 2  

 

2.0. Principais obstáculos jurídicos para a constituição e desenvolvimento de ecovilas no 

Brasil  

 Neste capítulo, serão abordados os principais entraves jurídicos e as possíveis 

potencialidades encontradas para a constituição e desenvolvimento de ecovilas no Brasil. 

Dentre os obstáculos selecionados, incluem-se a: (i) organização fundiária; (ii) falta de 

mecanismos jurídicos que recepcionem modelos de economia solidária; e (iii) questão 

tributária. Com relação às potencialidades, tem-se a: (i) infraestrutura e (ii) gestão dos resíduos. 

Será visto como cada um desses aspectos impacta de forma positiva ou negativa as comunidades 

de ecovilas.  

2.1. Organização fundiária e as ecovilas 

 Em primeiro lugar, vamos tratar da questão da organização fundiária e como isso 

impacta as ecovilas. Para melhor entendermos o problema, é válido analisar um caso muito 

atual relacionado ao tema, que diz respeito ao Instituto Biorregional do Cerrado e à operação 

Candombá. O Instituto Biorregional do Cerrado (IBC) é uma organização não governamental 

instalada na Chapada dos Veadeiros desde 2012. Nesse mesmo ano, o instituto realizou um 

loteamento no local, onde foi instalada a Ecoaldeia Aratikum, um assentamento humano 

sustentável (ecovila). Em agosto de 2020, a ecovila recebeu uma multa porque foi acusada de 

realizar parcelamento irregular e ilegal do solo na área em que foi constituída a comunidade. 

 Toda a terra está no nome do Instituto Biorregional do Cerrado e tem cerca de 120 

hectares. Um terço dessa terra foi destinada à constituição de RPPNs (modalidades de unidades 

de conservação particulares, como visto no capítulo anterior), outro terço do terreno é destinado 

à recepção de podas e galhadas do município de Alto Paraíso e no último terço foi construída a 

ecovila. A ecovila é uma instituição proativa nos conselhos de participação social e instâncias 

deliberativas do município de Alto Paraíso, tem construído políticas públicas socioambientais 

e entende que essa autuação, apesar de injusta com o IBC, visto que a ecovila trazia muitos 

benefícios ecológicos para a região, foi necessária para de fato regular a especulação imobiliária 

na área rural. Porém, essa autuação precisaria vir imbuída de uma série de recomendações, para 

que as pessoas e os coletivos saibam o que fazer e que passos seguir. 
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 A operação Candombá, de acordo com notícia59 publicada em 31 de agosto de 2020, 

ocorreu na região da Chapada dos Veadeiros. Segundo informações promovidas pela SEMAD 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás), a operação 

seria conjunta entre a Secretaria e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio 

Ambiente (DEMA) da polícia civil. A aplicação de multas sobre loteamentos irregulares soma 

o valor de 1.948.000 reais na região. Entre os crimes vistoriados pelas equipes, o foco são os 

loteamentos irregulares na APA (Área de Proteção Ambiental) de Pouso Alto no município de 

Alto Paraíso, em Goiás, bem como o combate à especulação imobiliária na região.  

 A operação leva o nome de Camdombá, vegetação típica do Cerrado, e tem o objetivo 

de fiscalização da especulação imobiliária na Unidade de Conservação estadual. Entre as 

irregularidades, podem ser observadas a abertura de parcelamentos irregulares do solo para fim 

urbano dentro de áreas destinadas apenas ao uso rural; loteamento do solo abaixo da fração 

permitida para áreas rurais; supressão de vegetação nativa do Cerrado para abertura de 

arruamentos e lotes; captação de água sem outorga e uso de fogo em vegetação nativa e 

pastagens. Além de focos recentes de desmatamento, checados via imagens de satélite.  

 De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanis, esse tipo de ação 

irregular gera um impacto ambiental muito expressivo, com possível impermeabilização do 

solo e redução da disponibilidade hídrica, o que pode afetar os corredores ecológicos de fauna 

e flora do local. A equipe também realiza o embargo de terras para que as irregularidades 

cessem imediatamente, bem como a apreensão de equipamentos utilizados para o 

desmatamento irregular. A operação conta com o apoio da população da região, que deseja 

manter a preservação do local.  

 No entanto, segundo o entendimento de Thomás Enlazador60, ambientalista e sócio 

fundador da ecovila do Instituto Biorregional do Cerrado, nem todos os que foram afetados pela 

 
59 SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL. Governo do Estado de Goiás. Operação 

Candombá: Semad multa em quase 2 milhões loteamentos irregulares na região da Chapada dos Veadeiros, em 

Alto Paraíso. 31 ago. 2020. Disponível em: .<https://www.meioambiente.go.gov.br/noticias/2008-

opera%C3%A7%C3%A3o-candomb%C3%A1-semad-multa-em-quase-r$-2-milh%C3%B5es-loteamentos-

irregulares-na-regi%C3%A3o-da-chapada-dos-veadeiros,-em 

altopara%C3%ADso.html?highlight=WyJvcGVyYVx1MDBlN1x1MDBlM28iLCJjYW5kb21iXHUwMGUxiX

HUw2NhbmRvbWJcdTAwZTEnLCIsIm9wZXJhXHUwMGU3XHUwMGUzbyBjYW5kb21iXHUwMGiXHU0

=>. Acesso em 26 set. 2020. 
60 Informações disponíveis no podcast: .<https://www.spreaker.com/user/13092314/ecovilas-ou-

ecoviloes?tab=messages>. Acesso em 26 set. 2020.  
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operação estão de fato ligados à especulação imobiliária, como é o caso do IBC. Para eles, 

operações como a que foi realizada deveriam de fato existir na região, para controlar o 

crescimento desordenado e a especulação imobiliária, mas a ecovila, na opinião deles, não 

colabora com nenhum desses problemas, muito pelo contrário, na verdade ajuda em muito na 

preservação e organização da região. 

 As atas de reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente mostram que a Chapada 

dos Veadeiros foi palco de um crescimento desordenado de loteamentos sem licenciamento 

ambiental, que realizaram a supressão da vegetação, construíram ruas, edificações etc. Isso 

acabou criando um colapso urbanístico na cidade de Alto Paraíso, e um crescimento 

desordenado na área rural.  

 Além disso, ainda na opinião de Thomás, para resolver o problema no que tange às 

ecovilas, seria necessária a criação de um plano diretor que abarque essa ampliação rural 

incluindo os modelos de ecovilas e assentamentos humanos sustentáveis. Na verdade, o plano 

diretor da cidade de Alto Paraíso prevê em seu artigo 23, inciso IV61 o estímulo e o apoio ao 

associativismo, especialmente o cooperativismo e associações comunitárias. Sendo assim, 

resta-se claro que há espaço e incentivos para a criação de empreendimentos como os das 

ecovilas, que, como visto, possuem como um de seus princípios básicos o associativismo e a 

cooperação. Além disso, é válido destacar que as ecovilas se diferem totalmente de invasões ou 

loteamentos irregulares, isso porque o terreno não é invadido, e sim comprado pelos fundadores 

da comunidade ou pelo grupo. Sendo assim, se o loteamento ou o terreno foi comprado de forma 

regular e prescrita em lei, não há que se falar na existência de irregularidades quanto a isso. 

Ainda, é importante lembrar que deve haver, perante o município ou o órgão competente62, a 

expedição de licenças e autorizações pertinentes e outorga para uso de água e uso da terra para 

as finalidades específicas da ecovila. Feito isso, a situação da comunidade estará totalmente 

regularizada.  

 
61 ALTO PARAÍSO, Prefeitura Municipal, Plano Diretor Urbano, Rural e Ambiental do Município de Alto Paraíso 

de Goiás, Estado de Goiás. Lei nº 617 de 18 de agosto de 2000.  Disponível em: 

.<https://www.altoparaiso.go.gov.br/Data/PJ/Legispdf20150413155632.pdf>. Acesso em 16 nov. 2020.  
62 Cada estado e município possui as suas próprias legislações e procedimentos quanto à expedição e concessão 

de outorgas e licenças ambientais, por isso, cada ecovila deve consultar a legislação pertinente do seu estado e 

município. 



 

33 

 

 Uma possível solução que poderia funcionar de forma mais clara e transparente seria 

incluir as ecovilas e assentamentos sustentáveis nos planos diretores das cidades (na hipótese 

de inexistência total de previsões como a citada acima no caso do município de Alto Paraíso). 

Isso reduziria a insegurança jurídica, uma vez que as pessoas saberiam claramente quais passos 

deveriam seguir para estabelecer uma ecovila de acordo com a lei de cada município. Essa 

medida poderia favorecer a criação de novas ecovilas e aprimorar o desenvolvimento das já 

existentes. A falta de regulação jurídica específica para as ecovilas, além de gerar insegurança 

para os ecovileiros, pode acabar produzindo externalidades negativas, como visto no caso da 

Operação Camdombá. Isso porque acaba não sendo levado em conta o benefício socioambiental 

atrelado às ecovilas. Esse benefício atinge não somente essas comunidades, mas também as 

cidades e áreas próximas, uma vez que a proteção adequada do meio ambiente é favorável à 

toda a sociedade. Sendo assim, essa medida seria benéfica, apesar de demandar uma mudança 

legislativa.  

2.2. Economia solidária  

 A economia solidária pode ser definida como uma forma de organização da produção 

que preconiza o ser humano ao invés do capital. Por isso, vai totalmente contra os ideais 

propostos pela sociedade de consumo atual. Nesse sentido, há uma organização mais igualitária 

dos meios de produção, em que os membros são os próprios donos e as decisões são tomadas 

em assembleias, em que cada pessoa tem direito a um voto. É caracterizada, portanto, pela 

autogestão. 

 Segundo o proposto pelo GEN, precisamos de uma visão alternativa de economia 

baseada nas pessoas, cujo bem-estar é o propósito principal. Ao mesmo tempo, essa economia 

deve respeitar a natureza, estando consciente de que os ecossistemas e os recursos promovidos 

para as criaturas vivas são limitados. Assim, é preciso unir ecologia e economia e começar o 

processo de redefinição do conceito de riqueza63.  

 De acordo com o entendimento de Genauto Carvalho de França Filho64, a economia 

solidária se propõe a ser uma nova forma de relação entre sociedade e economia, não mais 

 
63 GEN, 2020 (tradução livre). Disponível em: .<https://ecovillage.org/solution/social-and-solidarity-economy/>. 

Acesso em 29 set. 2020. 
64 FRANÇA FILHO, G. C. Terceiro Setor, Economia Social, Economia Solidária e Economia Popular: traçando 

fronteiras conceituais. Bahia Análise & Dados, Salvador, Junho, 2002. v. 12: 9-19. Disponível em: 

.<http://base.socioeco.org/docs/economiasolidria-fronteirasconceituais.pdf>. Acesso em 29 set. 2020. 
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focada nas esferas do Estado e do mercado. Dessa forma, as atividades econômicas, na ótica 

desse ideal, passam a estar ligadas sempre a um fim social e/ou solidário. Colaborando com 

esta definição, Laville65 (1999, p. 85) descreve a economia solidária como um processo de 

“democratização da economia a partir do engajamento dos cidadãos.”  

 O conceito de economia solidária surgiu com os movimentos associativistas operários 

da primeira metade do século XIX na Europa (FRANÇA FILHO, 2002)66, gerando então o 

ideário de ajuda mútua, de cooperação e associação. Na época, os trabalhadores eram 

explorados de forma excessiva e o desemprego se alastrava. Aos poucos essas cooperativas 

começaram a se inserir na economia mercantil. Assim, a economia solidária é substituída pela 

economia social que se institucionaliza ao longo do século XX.  

 Com relação às ecovilas, muitos dos princípios pregados pela economia solidária são 

também os já adotados nessas comunidades, havendo, então, uma convergência natural de 

ambos os conceitos. Muitas ecovilas, como visto, adotam os sistemas de associações e 

cooperativas, que já possuem ideais como a autogestão, as assembleias e a cooperação entre os 

membros. Então há uma união entre os princípios adotados pela economia solidária e a 

sustentabilidade buscada pelas ecovilas.  

 Nesse sentido, muitas ecovilas adotam os princípios da economia solidária em suas 

práticas. Por exemplo, a maioria dos assentamentos, buscando a autossutentabilidade, 

produzem seus próprios alimentos, e muitas vezes há um sistema local de trocas dos excedentes 

entre comunidades e feiras de trocas solidárias. O que acaba por impulsionar o mercado local e 

diminuir o desperdício. Já vimos também que muitas ecovilas baseiam sua economia em 

atividades de cunho educacional voltadas à sustentabilidade e ao turismo ecológico.  

 De acordo com Ahmed67, a economia solidária traz rupturas de paradigmas em relação 

à economia convencional. Seguem abaixo exemplos dessas principais rupturas para melhor 

esquematizar os conceitos já trazidos. 

 
65 LAVILLE, J-L. Economia solidária, a perspectiva europeia. Sociedade e Estado 16: 57-99, 1999. 
66 Ibidem.  
67 AHMED, P. O. What does ‘solidarity economy’ mean? Contours and feasibility of a theoretical and 

political project. Business Ethics: A European Review 24: 425-435, 2014. 
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1. “O reconhecimento da relevância de fatores que, em geral, são ignorados pela concepção 

convencional da economia. Por exemplo: externalidades ambientais e qualidade de vida dos 

produtores são elementos importantes nas práticas de economia solidária.” 

2. “A rejeição aos padrões de competição e individualismo. A economia solidária nasce de 

movimentos antagônicos a tais padrões, buscando o cooperativismo e o associativismo.”  

3. “Auto-gestão na produção. Empresas baseadas nos princípios de economia solidária 

geralmente possuem processos horizontais de tomada de decisão assim como no 

cooperativismo.”  

4. “Inclusão social. A economia solidária busca ser um movimento de agregação de indivíduos 

excluídos socialmente, ideando a solução de problemas sociais locais.”  

5. “Igualdade econômica e política. Todos os trabalhadores possuem tanto o direito à 

propriedade da empresa quanto à tomada de decisões. Além disso, a remuneração tende a ser 

igualitária entre todos.”  

6. “A adesão à economia solidária é livre. Todos os que participam de tal movimento estão 

porque assim o desejam, não foram obrigados por pertencerem a determinado grupo ou 

morarem em determinado local.” 

 Um caso muito interessante a ser analisado no aspecto da economia solidária é o da 

criação da moeda Inkiri68 na ecovila de Inkiri Piracanga, na Bahia. A comunidade decidiu criar 

uma moeda própria na intenção de fortalecer e empoderar a comunidade e a economia local, 

trazendo autonomia e promovendo a criação e a inovação no assentamento. Os moradores 

também tinham a intenção de facilitar a troca de bens e recursos dentro da comunidade, criando 

empregos e fazendo a moeda circular mais.  

 A moeda Inkiri foi criada há aproximadamente 4 anos e hoje é a única moeda que circula 

dentro da comunidade, tendo gerado muito desenvolvimento social e econômico. Atualmente, 

inclusive comércios das cidades próximas passaram espontaneamente a aceitar a moeda. 

Quando da sua criação, os membros da comunidade se reuniram e decidiram associar à moeda 

 
68 Informações disponíveis em transmissão ao vivo realizada pelo perfil da comunidade no Youtube. Disponível 

em: .<https://www.youtube.com/watch?v=mtJlJWxJPrE>. Acesso em: 30 set. 2020.  
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os valores da própria ecovila, como natureza, criação, artes, autoconhecimento e 

espiritualidade. Isso também fortaleceu a cultura e a identidade da ecovila.  

 Essa moeda passou por algumas fases de implementação. Hoje a comunidade possui 

aproximadamente 20 projetos ativos, todos sustentáveis financeiramente, com centenas de 

pessoas trabalhando e se sustentando por meio deles. Todos os membros que vivem e trabalham 

na comunidade recebem a sua fonte de renda em moeda Inkiri.  

 Também criaram junto com a moeda, um banco comunitário, o Banco Inkiri. Esse banco 

começou a servir para apoiar e financiar os projetos da comunidade. Todos os projetos passaram 

a ter saldo e fazer operações pelo Banco Inkiri, inclusive para fora da economia local. Depois 

disso, na segunda fase, eles viram que podiam dar o próximo passo, em que a moeda Inkiri se 

tornaria a única moeda local. Todos os habitantes passaram a receber todo o seu dinheiro em 

moeda Inkiri. Com isso, os membros precisaram admitir a possibilidade de câmbio. Criaram o 

sistema de contas, e com isso precisavam ter lastro, ou seja, para cada Inkiri em circulação eles 

precisavam ter um Real correspondente.  

 Com o crescimento da moeda e do sistema como um todo, eles atingiram o limite de 

300 contas ativas, e tiveram que criar um novo sistema que suportasse um banco digital e 

seguro, então criaram a chamada “Cristal Network”. Com a democratização da tecnologia e o 

surgimento da blockchain69, por exemplo, esses recursos ficaram mais acessíveis e 

transparentes, o que também favoreceu os sistemas dos bancos comunitários. A “Cristal 

Network” foi financiada pelo Instituto Inkiri e é open source, o que busca catalisar a criação de 

novas moedas em outras comunidades e uma rede de novos bancos comunitários, como por 

exemplo a Rede Alegrias de Paraty e o Banco Comunitário Preventório70, em Niterói, Rio de 

Janeiro.  

 
69 A blockchain pode ser definida como uma tecnologia que possibilita um registro de dados em que todas as 

operações e transações ficam registradas no sistema. É considerada uma tecnologia segura que possibilitou a 

criação de moedas digitais e bancos de dados descentralizados.  

Informações disponíveis em: KATORY, Fernanda Yumi. Impacto das Fintechs e do Blockchain no sistema 

financeiro: uma análise crítico-reflexiva. Monografia (Graduação – Ciências Contábeis), Universidade de 

Brasília, 2017. p. 18.  
70 O banco Preventório tem atuado na comunidade em Niterói realizando ações durante a pandemia da Covid-19. 

Informações disponíveis em: Banco Preventório ganha prêmio por ação comunitária. Toda Palavra, Niterói, 4 

jun. 2020. Disponível em: .<https://www.todapalavra.info/post/banco-do-prevent%C3%B3rio-ganha-

pr%C3%AAmio-por-a%C3%A7%C3%A3o-comunit%C3%A1ria>. Acesso em 02 out. 2020.  
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 Outro sistema possível para organização de trocas solidárias é o Banco de Tempo. Nesse 

sistema, oferta e demanda se encontram de modo que há uma troca de serviços pelos membros. 

Assim, troca-se tempo por tempo, todas as horas possuem o mesmo valor e quem participa se 

compromete a dar e receber tempo. Porém esse sistema não é sustentável a longo prazo, porque 

se as pessoas ficarem negativas em termos de tempo, é muito difícil para elas se recuperarem 

(como por exemplo uma pessoa idosa que não consegue mais contribuir com a comunidade e 

precisa de ajuda das outras pessoas). Nesse sentido, o sistema de banco de tempo não é 

considerado uma alternativa viável a ser considerada a longo prazo em uma comunidade.  

 Por fim, segundo Singer e Souza71(2002), a economia solidária pode ser definida como  

"um conjunto de experiências coletivas de trabalho, produção, 

comercialização e crédito, organizadas por princípios solidários e que 

aparecem sob diversas formas: cooperativas e associação de produtores, 

empresas autogestionárias, bancos comunitários, clubes de troca, e diversas 

organizações populares urbanas e rurais”. 

 Nessa toada, pode-se perceber que o sistema de economia solidária adotado em muitas 

ecovilas traz benefícios para as comunidades sustentáveis no que diz respeito ao 

desenvolvimento e fortalecimento da economia e identidade locais, bem como geram impactos 

positivos além das fronteiras das ecovilas, muitas vezes trazendo benefícios para os comércios 

em cidades vizinhas, como ocorreu no caso de Inkiri Piracanga.  

 Não existe no Brasil, no entanto, um marco legal para os empreendimentos de economia 

solidária, o que acaba gerando dúvidas e dificuldades jurídicas para quem quer adotar este 

modelo, principalmente no que diz respeito à formalização jurídica, tributação e o acesso a 

aquisições públicas72. Porém, é importante ressaltar que já houve avanços significativos acerca 

do tema, sobretudo com o Projeto de Lei da Câmara nº 13773, de 2017, de iniciativa do deputado 

federal Paulo Teixeira, que dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os 

empreendimentos solidários, bem como cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. O 

 
71 SINGER, P. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. SANTOS, B. S. (org.) Produzir para viver: 

os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 30p. 
72 SANTOS, Aline Sueli de Salles. Economia solidária: formas jurídicas e licitações públicas. Jus.com.br. Dez. 

2011. Disponível em: .<https://jus.com.br/artigos/20571/economia-solidaria-formas-juridicas-e-licitacoes-

publicas>. Acesso em 14 nov. 2020.  
73 SENADO FEDERAL. Disponível em: .<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/131528>. Acesso em 14 nov. 2020.  
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projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e atualmente foi remetido à Câmara dos 

Deputados em 19/12/2019.  

 Por enquanto, existem no ordenamento jurídico brasileiro como formas jurídicas de 

economia solidária as cooperativas, associações, organizações sociais, OSCIPs (já exploradas 

no capítulo anterior) e algumas outras formas societárias. Cada uma delas possui suas 

especificidades no que diz respeito ao regime da economia solidária. Todavia, com o referido 

projeto de lei, pode-se concluir que estão havendo avanços no sistema jurídico do país para se 

adaptar e recepcionar de forma cada vez mais efetiva esse modelo.  

2.3. Questão tributária 

 Como visto e explorado no capítulo anterior, a questão tributária está diretamente ligada 

à entidade legal escolhida pela ecovila, o que pode fazer com que a comunidade esteja sujeita 

a pagar mais ou menos impostos. 

 No caso, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs), por exemplo, 

possuem isenção no Imposto Territorial Rural (ITR). Já no caso das cooperativas, as sobras 

decorrentes dos atos cooperativos não são tributáveis pelo IRPJ, mas por outro lado pagam 

outros tributos, como o PIS.  

 Quanto às associações, no art. 150, inciso VI , alínea “c” da Constituição Federal de 

198874, é previsto que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos. Sendo assim, é vedada pela Constituição a instituição de 

imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ). Ainda nessa toada, a Lei nº 9.532/9775, estabelece, 

em seu artigo 15, §1º a isenção tributária com relação à Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) para as associações. Além disso, da mesma forma, as associações sem fins 

lucrativos não recolhem PIS e COFINS sobre as receitas referentes às atividades próprias. 

 
74 BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 

DF: Presidência da República. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
75 BRASIL. Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. “Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter 

filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem 

sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.         

§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa 

jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.” 

Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9532.htm>. 
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Recolhem somente 1% de PIS sobre a folha de salários. E se auferir receitas que não sejam 

resultado de sua atividade própria, a associação deve recolher 7,6% de COFINS76.  

 Saliente-se que, apesar de resultarem na mesma consequência jurídica: o não pagamento 

do tributo, há que se diferenciar a imunidade da isenção tributária. A esse respeito, as hipóteses 

de imunidade tributária estão expressamente previstas na Constituição, e trata-se de situações 

em que a Constituição pré-estabelece que, naquele caso, não pode haver tributação (estão 

previstas no art. 150, VI). Segundo Ricardo Alexandre77, “as imunidades são limitações 

constitucionais ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária 

constitucionalmente conferida aos entes políticos”. Enquanto a isenção, por outro lado, é a 

dispensa legal de pagamento78, assim, deverá haver uma lei infraconstitucional prevendo a 

isenção daquele tributo. A isenção exclui o crédito tributário, como prevê o art. 175, inciso I do 

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). Nas palavras de Paulsen79 (2008, p. 180): 

“A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária 

impositiva. Não incidisse, não surgiria qualquer obrigação, não havendo a 

necessidade de lei para a exclusão do crédito. Esta sobrevém justamente 

porque tem o legislador a intenção de afastar os efeitos da incidência da norma 

impositiva que, de outro modo, implicariam o dever de pagamento do tributo.” 

 Sobre outras formas societárias como por exemplo as sociedades simples e empresárias, 

as sociedades empresárias costumam possuir como fim realizar “atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966, do Código 

Civil80). Sendo assim, não há um consenso no movimento da economia solidária se as 

sociedades empresárias podem ser uma forma de constituição jurídica de empreendimentos 

 
76 PINTO, Josefina do Nascimento. PIS/COFINS – Associação sem Fins Lucrativos e a tributação de receitas não 

derivadas de atividades próprias. Contábeis, 04 abr. 2017. Disponível em: 

.<https://www.contabeis.com.br/noticias/33331/pis-cofins-associacao-sem-fins-lucrativos-e-a-tributacao-de-

receitas-nao-derivadas-de-atividades-

proprias/#:~:text=A%20associa%C3%A7%C3%A3o%20sem%20fins%20lucrativos,sobre%20a%20folha%20de

%20sal%C3%A1rios.&text=Esta%20receita%20deve%20ser%20tributada,Lei%20n%C2%BA%2010.833%2F2

003).>. Acesso em 15 nov. 2020. 
77 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 3. ed. São Paulo: Método, 2009. p. 160.  
78 ROSSI, Maurício. As diferenças e semelhanças entre os seguintes institutos do Direito Tributário: hipóteses de 

não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero. Conteúdo Jurídico, 19 jun. 2018. Disponível em: 

.<http://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/51924/as-diferencas-e-semelhancas-entre-os-seguintes-

institutos-do-direito-tributario-hipoteses-de-nao-incidencia-imunidade-isencao-e-aliquota-zero>. Acesso em 14 

jan. 2021.   
79 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 180.  
80 BRASIL. Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. 
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solidários81, como as ecovilas, por exemplo. Isso porque essas sociedades possuem claro 

objetivo de lucro, então mesmo que não exista vedação legal nesse sentido, acreditamos que 

esse tipo de sociedade não seria uma forma jurídica escolhida e ideal para os objetivos das 

ecovilas. 

 Portanto, a escolha da entidade jurídica impacta diretamente sobre a carga tributária que 

recairá sobre a ecovila. Dessa forma, deve-se propor soluções que incentivem e facilitem o 

entrave da questão tributária em relação às ecovilas. Este tópico será mais bem explorado no 

próximo capítulo. 

2.4. Infraestrutura 

 Como vimos, grande parte das ecovilas adotam os fundamentos da permacultura, o que 

influencia muito na infraestrutura da comunidade, como por exemplo na utilização de  

bioconstrução, hortas e biodigestores.  

 A permacultura foi desenvolvida em 1974 na Austrália, pelo professor da Universidade 

da Tasmânia Bill Mollison82 e seu aluno e orientando David Holmgren. Para Mollison, a 

permacultura é um conjunto de práticas ecológicas, éticas e princípios que permite a integração 

harmônica e colaborativa entre o meio natural e as pessoas, possibilitando assim o alcance da 

sustentabilidade. Dessa forma, há a produção de alimento, abrigo, energia e outras necessidades 

de forma consciente e protetiva ao meio ambiente.  

 Os princípios da permacultura se dividem em 3 atitudes morais: o cuidado com a terra, 

o cuidado com as pessoas e a distribuição do excedente. Nesse contexto, os princípios éticos e 

de design da permacultura, contidos na chamada flor da permacultura83 são: manejo da terra e 

da natureza, espaço construído (captação de água e reuso, bio-arquitetura), ferramentas e 

tecnologia, cultura e educação, saúde e bem-estar espiritual, economia e finanças, posse da terra 

e comunidade. 

 
81 SANTOS, Aline Sueli de Salles. Economia solidária: formas jurídicas e licitações públicas. Jus.com.br. Dez. 

2011. Disponível em: .<https://jus.com.br/artigos/20571/economia-solidaria-formas-juridicas-e-licitacoes-

publicas>. Acesso em 15 nov. 2020.  
82 MOLLISON, Bill; SLAY, Reny M. Introdução à Permacultura. Tradução: SOARES, André Luis Jaeger. 

Brasília: MA/SDR/PNFC, 1998.  
83 HOLMGREN, David. Princípios e Caminhos da Permacultura Além da Sustentabilidade (versão em 

português). Holmgren Design Services, 2007.  
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 Nessa linha, é possível compreender que os princípios e conceitos relativos à 

permacultura estão diretamente ligados aos ideais pregados pelas ecovilas. Sendo assim, muitos 

desses assentamentos buscam reproduzir esses ideais em suas construções e práticas do dia a 

dia.  

 Geralmente, a infraestrutura básica84 de uma ecovila inclui: habitações, cozinha 

comunitária, área social, local de festas e confraternizações, atelier, oficina, marcenaria, 

lavanderia, padaria, loja, recepção, alojamento para visitantes, depósito, reservatório de água, 

área verde (reserva), agrofloresta, centro de reciclagem, horta, viveiro de mudas, escola, creche, 

ambulatório, cemitério, biblioteca, entre outros. 

 De acordo com o estudo feito por Camilla Barroso Sales85 (2017, p. 59) 

“Dentre algumas tecnologias e práticas incorporadas (que constituem, muitas 

vezes, conhecimentos já existentes antes do surgimento da permacultura), 

estão sistemas agroflorestais, utilização de sistemas alternativos de obtenção 

de energia (teto solar, uso de placas solares, entre outros), sistemas de 

captação de água da chuva, produção de biofertilizantes, espirais de ervas ou 

plantas medicinais, forno solar, tratamento e reuso de águas cinza e negras 

(banheiro seco, círculo de bananeiras, tanque de evapotranspiração, fossa 

biológica), compostagem, bioconstrução (uso de taipa, adobe, superadobe, 

tijolos artesanais), adoção de uma economia solidária com uso de moedas 

locais, além de diversas outras iniciativas descritas no  livro - Permaculture: 

a Designers’ Manual, de Bill Mollison.”  

 Nesse sentido, tendo como exemplo a ecovila de Inkiri Piracanga, objeto do trabalho de 

Camilla Sales, toda a energia elétrica da comunidade provém de placas solares instaladas em 

todas as residências e espaços de convivência da ecovila. Assim, a estrutura de geração de 

energia elétrica da comunidade tem total independência da companhia de distribuição e geração 

de energia do estado.  

 
84 J. RENATO A. D. Infraestrutura de uma Ecovila. JRRIO. Disponível em: 

.<https://www.jrrio.com.br/construcao-sustentavel/ecovila-infraestrutura.html>. Acesso em 06 out. 2020.  
85 SALES, Camilla B. Ecovila e Permacultura: uma nova forma de viver. 2017. 156 pp. Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. p. 

59.  
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 Ainda nessa perspectiva, para muitos ecovileiros e, como é o caso dos moradores de 

Inkiri Piracanga, onde as águas são reutilizadas, é proibido o uso de produtos químicos e 

cosméticos usados nos centros urbanos, que podem contaminar a água e torná-la imprópria para 

consumo. Nessa ótica, os moradores passaram a produzir os seus próprios cosméticos 

biodegradáveis, com a criação da marca e projeto comunitário “Plante!”. Além disso, na ecovila 

ainda existem banheiros secos, que são menos prejudiciais ao meio ambiente.  

 Outro ponto importante a ser considerado é que muitas ecovilas utilizam a infraestrutura 

verde86 como parâmetro para suas construções, que incluem por exemplo o telhado verde, 

jardins e hortas comunitárias, bem como o auxílio na preservação da permeabilidade do solo e 

cobertura vegetal, o tratamento biológico do esgoto e da água utilizada na ecovila. Há ainda os 

quintais comunitários, as praças e as áreas de plantio coletivo.  

 Por fim, pode-se concluir que a infraestrutura das ecovilas, além de estar intimamente 

ligada aos princípios da permacultura, também costuma estar desenvolvida em torno de 

alternativas sustentáveis e ecológicas. Isso muitas vezes traz impactos positivos não só para a 

ecovila em si, mas também para a região. Não foram encontrados, portanto, obstáculos jurídicos 

nesse sentido, somente os altos custos que algumas vezes essas práticas mais sustentáveis 

podem trazer87, especialmente se não há um planejamento financeiro adequado por parte da 

ecovila. Sendo assim, a infraestrutura das ecovilas pode ser classificada como uma 

potencialidade, visto que possui uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento em 

relação a este campo e ausência de obstáculos jurídicos significativos. 

2.5. Gestão de Resíduos  

 Novamente tendo a ecovila de Inkiri Piracanga como parâmetro (por ser uma das 

ecovilas tidas como referência no Brasil), os moradores da comunidade escolheram ter sua 

própria rede de tratamento e abastecimento de esgoto e água. Sendo assim, eles não estão 

ligados a rede convencional do estado. A ecovila é abastecida pelas águas subterrâneas sobre 

as quais os moradores realizam o biotratamento. Assim, é utilizado o sistema de tratamento e 

reuso das águas cinza e negra, através do círculo de bananeiras, o tanque de evapotranspiração 

 
86 HANNES, Evy. Infraestrutura verde como estratégia para comunidades ecológicas: um plano para a Vila 

Amélia. Tese (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2018. 190 f.  p. 124.  
87 Algumas estruturas e materiais utilizados em assentamentos sustentáveis, como por exemplo biodigestores e 

geradores de energia hidrelétrica, possuem um custo mais elevado. Porém, existem diversas alternativas.  
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e o banheiro compostável, ou banheiro seco. Segundo o próprio site88 da ecovila, os banheiros 

secos são uma tecnologia ecológica que promove a fertilidade do solo e evita a contaminação e 

desperdício de água. Dessa forma, os dejetos humanos são higienizados e posteriormente 

utilizados de adubo para fertilizar as plantas.  

 No caso específico de Piracanga, a ecovila possui um projeto de agrofloresta, e como o 

assentamento fica localizado em uma região litorânea, o solo é composto em sua maioria por 

areia. Nesse sentido, com os banheiros secos, eles podem gerar cada vez mais compostos para 

tornar a terra fértil e aumentar a produção de alimentos orgânicos. A maioria das casas da 

ecovila já utilizam apenas banheiros secos e os hóspedes também possuem essa opção.  

 O projeto, realizado por Irina Biletska, da Lowconstrutores Descalzos, contou com a 

inteligência de funcionamento de Bruno Tambellini e construção pela equipe da Alarife 

Construcción Natural, pela Escola da Natureza de Piracanga e universitários da Universidade 

Viva Inkiri. Foram utilizadas técnicas de hiperadobe, tijolos de garrafa PET, pau-a-pique, entre 

outras. O banheiro seco enriquece a terra, evita poluição e recupera a terra degradada, ajudando 

no reflorestamento. Todo o material coletado nos banheiros secos é, após aproximadamente 

seis meses, transformado em compostos para fertilizar o solo da ecovila.  

 Já em relação às águas cinzas, que provêm das cozinhas, lavanderias, chuveiros e 

torneiras, são direcionadas para uma vala que é preenchida com barro para dificultar a lixiviação 

pela água da chuva. Dentro do barro, são depositadas camadas de madeira e palha ou pedra para 

criar uma microvida e tratar a água, que é encaminhada para as bananeiras plantadas acima da 

vala. No final do ciclo, ainda são geradas bananas para a comunidade89.  

 É importante perceber que todas essas infraestruturas possuem um ciclo, que está 

intimamente conectado aos processos da natureza, que volta para ela e consequentemente para 

a comunidade na forma de inúmeros benefícios. Essa ideia de fechamento de ciclo também é 

um ideal da permacultura. 

 
88 INKIRI PIRACANGA. Construindo sonhos: o banheiro seco mais lindo do mundo! In: Escola da Natureza, 

Sustentabilidade, 10 jan. 2016. Disponível em: .<https://piracanga.com/construindo-sonhos-o-banheiro-seco-

mais-lindo-do-mundo/>. Acesso em 06 out. 2020.  
89 SALES, Camilla B. Ecovila e Permacultura: uma nova forma de viver. 2017. 156 pp. Dissertação (Mestrado 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. 

pp. 101-103.  
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 Com relação aos resíduos sólidos produzidos na ecovila, sua gestão é feita pelo projeto 

Escola da Natureza. Os moradores e visitantes buscam consumir produtos com embalagens 

reutilizáveis ou biodegradáveis e produzir o mínimo possível de lixo. Tudo que não é possível 

de ser reutilizado é encaminhado para a usina de reciclagem ou para um aterro sanitário em 

Itacaré (cidade próxima). A gestão dos resíduos e a sua reciclagem são de responsabilidade 

coletiva; assim, a maior parte dos moradores paga uma taxa mínima de 5 reais por mês para a 

gestão dos seus resíduos. Nem todos os moradores da ecovila, no entanto, utilizam a reciclagem 

realizada pelo projeto Escola da Natureza.  

 A comunidade conta com um centro de coleta seletiva, onde os resíduos são separados 

e reutilizados nas mais variadas funções. Exemplos disso são as embalagens utilizadas para os 

produtos biodegradáveis do projeto “Plante!”, vasos de plantas, porta-lápis, na criação de sofás 

e almofadas reutilizando plástico mole e também na fabricação de tijolos de garrafa PET. 

 No que diz respeito ao resíduo orgânico, os moradores da ecovila o transformam em 

adubo através da compostagem. O processo completo de compostagem em Piracanga costuma 

durar, em média, três semanas. É importante ressaltar que os processos aqui referidos como 

sendo realizados na ecovila de Piracanga não necessitam de um plano de gestão de resíduos 

sólidos. Isso porque não se inserem nas hipóteses previstas no art. 2090 da Lei da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10). Bem como não estão submetidas à Política 

Nacional de Saneamento Básico, visto que são ações de saneamento executadas por meio de 

soluções individuais (nos termos do art. 5º da Lei nº 11.445/07).  

 O tratamento realizado em Piracanga se enquadraria no art. 3º, inciso XVII91 da lei, ou 

seja, é um sistema individual alternativo de saneamento, que é válido quando o local não é 

atendido diretamente pela rede pública de tratamento de esgoto. No mesmo sentido, é a previsão 

do art. 45, § 1º da Lei nº 11.445/0792, a Política Nacional de Saneamento Básico. É válido 

 
90 BRASIL, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 17 nov. 2020.  
91 BRASIL, Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07. “Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, 

considera-se: XVII - sistema individual alternativo de saneamento: ação de saneamento básico ou de afastamento 

e destinação final dos esgotos, quando o local não for atendido diretamente pela rede pública;” Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em 17 nov. 2020.   
92 Ibidem, “Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos 

decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. 
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ressaltar, porém, que no estado da Bahia, de acordo com o Decreto nº 7.765/00, art. 9º93, o 

abastecimento de água, a partir de fonte alternativa não exime a obrigatoriedade da ligação de 

esgoto sanitário do imóvel à rede coletora de esgoto. Sendo assim, no caso da ecovila, mesmo 

não estando ligados à rede estadual de saneamento básico, a comunidade seria obrigada a pagar 

a taxa correspondente.   

2.6. Conclusão: principais obstáculos jurídicos para a constituição e desenvolvimento de 

ecovilas no Brasil 

 Diante de todo o exposto, pode-se concluir, após uma maior exposição sobre como a 

organização fundiária, a economia solidária, a questão tributária, a infraestrutura e a gestão de  

resíduos impactam as ecovilas, que os maiores desafios encontrados na prática por esses 

assentamentos foram o da organização fundiária, bem como a questão tributária e a falta de um 

mecanismo jurídico que recepcione modelos de economia solidária. Com relação às outras 

questões, apesar de influenciarem no desenvolvimento das ecovilas e algumas vezes 

representarem um obstáculo, não o são, em regra.  

 Assim, a ausência de regulação e previsão das ecovilas no ordenamento jurídico 

brasileiro gera insegurança jurídica e torna o processo de criação dessas comunidades mais 

difícil, o que consideramos um ponto negativo não somente para as ecovilas, mas também para 

a sociedade. Isso visto que essas comunidades sustentáveis colaboram para a criação e 

divulgação de modelos de assentamentos humanos baseados em princípios ecológicos e de 

proteção ao meio ambiente, o que gera benefícios para a humanidade como um todo. No 

próximo capítulo, será melhor explorado este ponto e serão propostas possíveis soluções para 

os referidos problemas.  

 

 

 

 
§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento 

de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.” 
93 BAHIA, Decreto nº 7.765 de 8 de março de 2000. “Art. 9º - O abastecimento de água, a partir de fonte alternativa, 

não exime a obrigatoriedade da ligação de esgoto sanitário do imóvel à rede coletora.” Disponível em: 

.<http://www.seia.ba.gov.br/sites/default/files/legislation/Dec7765.pdf>. Acesso em 17 nov. 2020.  
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7.  Capítulo 3  

 

3.0. Propostas de soluções jurídicas para o fomento de ecovilas no Brasil  

 Conforme exposto nos Capítulos 1 e 2 do presente trabalho, os principais entraves para 

a criação e desenvolvimento de ecovilas no Brasil são: (i) a falta de regulação jurídica/entidade 

legal específica para as ecovilas; (ii) a organização fundiária, que com o problema da 

especulação imobiliária acaba aumentando os preços das terras e trazendo outras consequências 

negativas; (iii) os altos custos necessários para investir em um projeto de uma ecovila e (iv) a 

falta de pessoas dispostas a de fato se comprometer com a ecovila.  

 Com relação ao ponto (i), uma possível solução para esse problema seria a criação de 

uma lei para regular as ecovilas, de forma que elas tivessem um conceito definido no 

ordenamento jurídico brasileiro e as pessoas soubessem os passos necessários para construir 

uma ecovila no Brasil. Da mesma forma que existem institutos como as associações, as 

cooperativas e os condomínios, por exemplo, que são também regulamentados por lei, o que se 

sugere aqui é uma regulamentação nesse sentido para as ecovilas. Tendo em vista o artigo 24 

da Constituição Federal de 198894, pode-se entender que a competência para criação dessa lei 

seria concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Isso porque nos termos desse artigo, 

inciso VI, cabe a esses entes de forma concorrente legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição. Sendo assim, como as ecovilas visam de forma direta e indireta a proteção 

do meio ambiente por meio do desenvolvimento de comunidades sustentáveis, elas cumprem 

esse objetivo. É importante ressaltar ainda, que apesar de ser de competência da União, Estados 

e Distrito Federal a criação da lei, os municípios devem estar inseridos nesse cenário, de modo 

a reforçar a implementação da lei a nível local.  

 Nesse sentido, a União poderia legislar de forma geral sobre a lei ou estatuto das 

ecovilas, ou realizar alterações mais concretas no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01). E, de 

forma concomitante, os estados poderiam trazer previsões em suas respectivas Constituições. 

 
94 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI - florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 

da poluição.” 
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Competiria aos municípios, por sua vez, através dos Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação 

do Solo, disporem sobre os detalhes de implantação desse instituto.  

 Ainda, os estados poderiam propor que municípios com ecovilas implantadas e em 

funcionamento efetivo tivesse como um dos parâmetros para o repasse do percentual devido do 

ICMS, estabelecidos na lei ordinária, o instituto do ICMS Ecológico. Para fins de 

esclarecimento, o ICMS é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que se aplica 

ao transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A competência para instituir e 

cobrar o ICMS é dos estados brasileiros e do Distrito Federal, conforme previsto no art. 155, 

inciso II da Constituição Federal95. Por meio da proposta do ICMS Ecológico, os municípios 

passariam a ter acesso a parcelas maiores dos recursos financeiros arrecadados pelos estados 

através do ICMS, por atenderem a determinados critérios ambientais estabelecidos nas leis 

estaduais96. Do valor total arrecadado pelos estados, os municípios têm direito a 25% dessa 

arrecadação. Desses 25%, um quarto é repassado aos municípios conforme a lei estadual, e o 

resto é referente à participação dos municípios no produto. Com o ICMS Ecológico, ficariam 

instituídos certos critérios ambientais para o repasse dessa parcela, incentivando, dessa forma, 

boas práticas ambientais97.  

 Dentre essas práticas, pode-se citar ações de gerenciamento de resíduos sólidos, ações 

de educação ambiental, ações de combate e redução do desmatamento e recuperação de áreas 

degradadas, programas de conservação do solo, água e biodiversidade, entre outros. Sendo 

assim, propõe-se que municípios com ecovilas recebam o repasse do ICMS Ecológico por parte 

dos estados, como parte de uma política de incentivo a essas iniciativas sustentáveis. Isso 

porque as ecovilas colaboram para a efetivação dos objetivos buscados através do ICMS 

Ecológico. 

 Nessa linha, essa lei poderia prever uma definição para as ecovilas, bem como sua forma 

de organização, através da existência de estatutos e regulamentos internos; uma medida acerca 

 
95 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
96 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL. Governo do Estado de Goiás. ICMS Ecológico. 

Disponível em: .<https://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-

ecol%C3%B3gico.html>. Acesso em 26 nov. 2020.  
97 BRITO, R. O.; MARQUES, C. F. Pagamento por serviços ambientais: uma análise do ICMS Ecológico nos 

estados brasileiros. Planejamento e Políticas Públicas. n. 49, jul./dez., 2017. pp. 362-363. Disponível em: 

.<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8247/1/ppp_n49_pagamento.pdf>. Acesso em 26 nov. 2020. 
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de quantas pessoas seriam necessárias, no mínimo, para uma comunidade ser considerada uma 

ecovila, mas sempre mantendo a liberdade de organização interna. A lei deveria dispor sobre a 

eventual necessidade de constituição de um CNPJ; que ações internas e externas estariam 

abrangidas no escopo de atuação da ecovila, que cuidados com o meio ambiente deveriam ser 

garantidos, entre outros. Assim, o instituto das ecovilas seria inserido de forma efetiva no 

ordenamento jurídico brasileiro, gerando mais segurança jurídica e visibilidade para o 

movimento, pontos esses que consideramos positivos.   

 Além disso, essa lei deverá prever a possibilidade de incentivos/benefícios fiscais para 

as ecovilas, de forma que haja um sistema de tributação facilitada para essas comunidades (da 

mesma forma que acontece com o sistema do SIMPLES NACIONAL, por exemplo). Um 

exemplo possível é a iniciativa do IPTU Verde, já adotado pela Prefeitura da cidade de Salvador 

(BA). Segundo esse programa, são oferecidos benefícios fiscais através de descontos de até 

10% no IPTU das empresas e construções que reduzem o consumo de recursos naturais e 

adotam práticas sustentáveis em suas construções. O benefício se aplica a imóveis residenciais 

e não residenciais do município, e tanto para empreendimentos novos quanto para reformas em 

edifícios antigos98. Existem diversos tipos de incentivos fiscais previstos em lei a nível federal, 

estadual e municipal, como por exemplo a lei Rouanet e a Lei de Incentivo aos Esportes (Lei 

nº 11.438/2006), recomenda-se que a solução ora proposta siga esta linha.  

 Ainda, recomenda-se um sistema de facilitação de acesso e expansão ao crédito para 

essas comunidades. Essa medida, juntamente aos programas de subsídios do governo, 

facilitarão a criação de ecovilas e expandirão a sua possibilidade de desenvolvimento a longo 

prazo, de forma a incentivar concretamente iniciativas sustentáveis. Ademais, sugere-se ainda 

uma regulamentação nessa lei a respeito da facilitação de entrada e saída nas comunidades e a 

criação de uma política de conscientização, a fim de gerar pessoal habilitado às práticas de 

organização e gestão sustentável (como forma de solucionar o ponto iv).  

 
98 O procedimento acontece quando do ato de solicitação do Habite-se, em que é verificado o cumprimento das 

condições para a concessão do benefício. Após a verificação de certidões do imóvel, o requerente deve ter o seu 

processo encaminhado à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para a aplicação do desconto no IPTU, que será válido 

pelo prazo de três anos, podendo ser solicitada renovação por igual período.  Mais informações disponíveis em: 

HORA, Adrielle da. “IPTU verde”: o que é, quem tem direito e como solicitar?, Jusbrasil, 2014. 

.<https://afchora.jusbrasil.com.br/artigos/184526895/iptu-verde-o-que-e-quem-tem-direito-e-como-solicitar>. 

Acesso em 04 nov. 2020.  
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 É importante notar que regulamentações desta natureza devem ser realizadas com 

cautela, tendo em vista que uma maior estruturação e organização das ecovilas através de uma 

lei que as regule pode acarretar um efeito indesejado, que é o engessamento e burocratização 

deste instituto. Nesse sentido, é importante manter a liberdade de auto-gestão dentro dessas 

entidades, para permitir que continue sendo possível a criação de estatutos e regulamentos 

internos contendo, por exemplo, regras de convivência, valores e visão da comunidade, 

disposições sobre moradia, gestão de projetos e trabalhos dentro da ecovila, dentre outros. Isso 

porque deve haver um espaço para que cada ecovila se organize internamente com liberdade, 

seguindo os valores e princípios que desejar, sejam eles mais voltados para o viés espiritual ou 

o ambiental (mesmo que todas as ecovilas busquem, em última análise, uma maior proteção do 

meio ambiente).   

 Ainda, uma regulamentação dessa natureza atrairia uma maior atenção sobre o tema 

tanto por acadêmicos e juristas, quanto pela população brasileira em geral. Isto, além de permitir 

uma maior conscientização social sobre a proteção do meio ambiente, poderia incentivar a 

criação de novas ecovilas e a utilização de modelos alternativos visando uma maior 

sustentabilidade de centros urbanos a longo prazo. Dessa forma, a sociedade poderia ser 

incluída no debate sobre sustentabilidade por meio de práticas que foram, inclusive, como visto, 

recomendadas pela ONU na Conferência Habitat II, realizada em Istanbul em 1996, o que 

permitiria, ainda, a aplicação das lições trazidas por estas comunidades no âmbito internacional. 

 Novamente, o que se busca não é burocratizar de forma excessiva o processo de criação 

de ecovilas e comunidades sustentáveis, mas, ao contrário, facilitar e ajudar na sua criação e 

desenvolvimento, expandindo o alcance desses assentamentos. Por meio da integração de tais 

práticas aos debates centrais do país, seriam trazidos maiores subsídios para a sua criação de 

forma adequada e estruturada, especialmente no âmbito jurídico. Essa medida traria benefícios 

não somente para as pessoas que vivem nessas comunidades, mas também para a população 

como um todo, já que como se sabe, a sustentabilidade garante que um sistema se adapte ao 

longo do tempo de forma que atenda às necessidades da população atual sem afetar as 

necessidades das populações futuras99. Quando modelos sustentáveis como o das ecovilas são 

divulgados e incentivados, toda a sociedade ganha, pois se promove a proteção do meio 

 
99 SANTOS, Helivania Sardinha dos. Sustentabilidade. Biologia Net. Disponível em: 

.<https://www.biologianet.com/ecologia/sustentabilidade.htm>. Acesso em 02 nov. 2020.  
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ambiente e de modos de vida mais ecológicos e sustentáveis, que colaboram para a preservação 

do futuro do planeta e da humanidade a longo prazo.  

 Quanto ao segundo problema, conforme já previamente discutido no Capítulo 2 deste 

trabalho, defende-se que a melhor solução seria a inclusão das ecovilas e comunidades 

sustentáveis no plano diretor das cidades. É importante salientar que, como visto, as ecovilas 

podem ser urbanas ou rurais, mas o problema da especulação imobiliária atinge principalmente 

as comunidades urbanas, mesmo que algumas vezes possa repercutir também no meio rural. O 

crescimento desordenado, uma das consequências da especulação imobiliária, costuma 

acontecer com mais frequência no meio urbano, sendo assim, esta proposta do plano diretor se 

destina principalmente às ecovilas urbanas. Na forma do art. 182 da Constituição Federal100, “a 

política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” e tais localidades, enquanto áreas 

também urbanas, devem ser previstas nestes planos municipais.  

Como tais comunidades não se encaixam em nenhuma das modalidades previstas nos 

planos diretores, isto dificulta que, tanto seus membros, quanto o Poder Público saiba quais 

passos seguir. A falta de previsão afeta diretamente estas comunidades, trazendo um cenário de 

grande insegurança jurídica para os ecovileiros. A inclusão das ecovilas nestes mecanismos 

permitiria, além de uma maior orientação sobre o planejamento destas localidades, que seus 

territórios fossem preservados, ao mesmo tempo em que se combateria o problema da 

especulação imobiliária, que, como no caso de Alto Paraíso, pode acabar gerando um 

crescimento desordenado tanto na cidade quanto na área rural, ocasionando problemas mais 

graves no futuro.  

 Além disso, é interessante observar que no Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001101), 

o seu art. 2º estabelece:  

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

 
100 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
101 BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm>. 
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho  e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 

da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 

sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; (grifos 

nossos) 

 Nesse contexto, o planejamento urbano possui como um de seus objetivos centrais a 

garantia do direito a cidades sustentáveis, cuja contribuição das ecovilas para sua otimização é 

significativa. Tal direito é, inclusive, conforme já abordado do Capítulo 2, elucidado no 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 11. Resta clara, portanto, a preocupação não só da 

sociedade, mas do legislador brasileiro, com as possíveis distorções que o crescimento urbano 

gera no meio ambiente, o que demostra que esse também é um objetivo que deve ser cada vez 

mais buscado nas cidades.  

 O inciso VI, alínea g do referido artigo102 prevê, ainda, a ordenação e controle do uso 

do solo de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental, novamente reforçando a 

preocupação com a proteção do meio ambiente. Assim, é possível compreender que as ecovilas 

podem possuir um papel essencial no cumprimento desses objetivos nas cidades, mostrando 

que são alternativas viáveis e cada vez mais atrativas.    

 Os desafios (ii) e (iii) estão diretamente relacionados. Isso porque um dos problemas 

gerados pela especulação imobiliária é o aumento do preço das terras, que consequentemente 

impacta na elevação dos custos necessários para a criação de uma ecovila. No caso da 

especulação imobiliária, existem diversas consequências potencialmente negativas, como o 

aumento do preço do solo, a formação de bairros socialmente diferenciados, gerando ainda 

mais segregação, concentração de lotes vagos em determinadas regiões e crescimento 

 
102 Ibidem. “Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: VI – ordenação e controle do uso do solo, 

de forma a evitar: g) a poluição e a degradação ambiental.” 
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horizontal das cidades103, em zonas cada vez mais afastadas do centro das cidades. Aplicando-

se esta problemática às ecovilas, um dos pontos de maior impacto, portanto, é o aumento do 

preço do solo, que acaba por dificultar a compra de terrenos para a criação de comunidades 

sustentáveis, em razão dos preços cada vez mais altos. Além disso, como visto, a especulação 

imobiliária pode acabar levando ao crescimento desordenado das cidades, o que acaba 

prejudicando a população em termos de oferta de serviços públicos como saneamento, saúde e 

transporte. E, se as ecovilas não forem totalmente autossuficientes, como acontece muitas 

vezes, isso pode acabar por prejudicá-las também.  

 Reafirmando a tese acima sobre as consequências da especulação imobiliária, pontua 

Juliano Costa Gonçalves (2002, p. 2)104  

“as modificações que um empreendimento imobiliário, como um loteamento 

de terras, proporciona no espaço, reverberam social, ambiental e 

economicamente em um determinado local. As modificações das condições 

locais (pela metamorfose da terra rural para terra urbana) geram, por 

conseguinte, alterações no preço da terra que se manifestam no espaço, 

geralmente, reforçando a exclusão socioespacial.”  

 Sendo assim, esse é um problema que gera diversos impactos negativos e que deve, 

necessariamente, ser objeto de algum tipo de regulação, como a que ora se propõe. Nesse 

sentido, operações como a Operação Camdombá podem acabar sendo cada vez mais frequentes, 

de forma a conseguir controlar de certa maneira como as pessoas constroem no espaço rural, 

evitando o crescimento desordenado e outras consequências desfavoráveis. Algumas das 

soluções possíveis são a previsão de edificação compulsória, IPTU progressivo e 

desapropriação (em último caso) no plano diretor das cidades, como foi sugerido na cidade de 

Piracicaba105, São Paulo. Tais institutos possuem base no art. 182106 e parágrafos da 

 
103 PENA, Rodolfo F. Alves. "Efeitos da especulação imobiliária nas cidades"; Brasil Escola. Disponível em: 

.<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeitos-especulacao-imobiliaria-nas-cidades.htm.>. Acesso em 21 out. 

2020. 

104 GONÇALVES, J. C. A especulação imobiliária na formação de loteamentos urbanos: um estudo de caso. 

Tese (Mestrado em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente) – Instituto de Economia da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2002. p. 2.  
105 Disponível em: .<https://m.camarapiracicaba.sp.gov.br/plano-diretor-deve-combater-a-especulacao-

imobiliaria-39623>. Acesso em 24 de out. 2020.  
106 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes.”   
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Constituição Federal107, que define que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. Em seu parágrafo 4º, prevê:  

“§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário 

do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 

até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real 

da indenização e os juros legais.”  

 É importante ressaltar, ainda, que no Brasil a propriedade se define pelo uso, e não pela 

localização. Isso tem origem no Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/64108, em seu artigo 4º, inciso 

I, que define que imóvel rural é “o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 

localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer 

através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada”. Essa discussão é 

relevante para as ecovilas porque por vezes, por mais que estejam localizadas em um perímetro 

considerado urbano, em razão de terem exploração agro-pastoril, como a maioria das ecovilas 

de fato tem, não irá incidir sobre ela o IPTU, e sim o ITR, ao contrário do que se poderia 

inicialmente pensar. Esse foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 

76057109.  

 Segundo o trabalho realizado por Rebeca Roysen (2018, p. 67)110, os principais desafios 

enfrentados pelas ecovilas foram: 

 
107 BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República. Disponível em: .<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 
108 BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em: 

.<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. 
109 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 76057/PR, Relatoria Ministro Xavier de Albuquerque, Data de 

Julgamento: 10/05/1974, Data de Publicação: DJe 07/06/1974.  Disponível em: 

.<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur131460/false>. Acesso em 14 jan. 2021.  
110 ROYSEN, Rebeca. Desenvolvimento e difusão de práticas sociais sustentáveis no nicho das ecovilas no 

Brasil: o papel das relações sociais e dos elementos das práticas. Tese (Doutorado em Desenvolvimento 

Sustentável) – Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, Brasília, 2018. p. 67. 
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“Também foram citadas dificuldades ambientais, tais como: avanço da 

urbanização ao redor, uso de agrotóxicos e transgênicos na região, escassez 

de água para agricultura, incêndios propositais, invasão de gado, acúmulo de 

lixo e desmatamento no entorno, assoreamento de nascentes  pelos 

vizinhos, ocorrência de furtos e assaltos e especulação imobiliária.” (grifos 

nossos) 

 Além dos problemas em relação às dificuldades jurídicas encontradas para o 

desenvolvimento de ecovilas citados anteriormente, com relação ao ponto (iv), Roysen111 

relatou a dificuldade de encontrar pessoas comprometidas e habilitadas para desenvolver o 

projeto de uma ecovila, na mesma linha do que foi relatado por Eraldo da ecovila El Nagual112.  

 Segundo a autora:  

“As principais dificuldades que as ecovilas enfrentam no exercício de suas 

atividades e práticas sociais sustentáveis, relacionam-se, principalmente, à 

falta de pessoas comprometidas e habilitadas. A falta de conhecimento técnico 

(para  o desenvolvimento das práticas sustentáveis) e de organização 

(capacidade de gestão) também foram dificuldades citadas relacionadas a essa 

dimensão. Outra dificuldade enfrentada pelas ecovilas é a questão financeira. 

Segundo os respondentes, existe dificuldade em criar empreendimentos ou 

outras fontes de renda na (e para a) ecovila, além de sentirem falta de apoio e 

parcerias públicas ou privadas que permitam o desenvolvimento de projetos 

de longo prazo. Tudo isso acaba restringindo o número de pessoas que podem 

morar na ecovila e se dedicar permanentemente às suas atividades.” 

(ROYSEN, 2018, p. 67). 

 Dessa forma, depreende-se que a falta de parcerias públicas e privadas também dificulta 

o desenvolvimento de projetos de ecovilas a longo prazo. Para solucionar tal problema, seria 

pertinente por exemplo a criação de uma política de subsídios do governo, a fim de incentivar 

a criação de comunidades sustentáveis como as ecovilas. Essa medida, juntamente com a 

facilitação de acesso ao crédito, também traria benefícios capazes de remediar os altos custos 

necessários para comprar terras no Brasil e para investir em projetos de ecovilas. 

 Ademais, propõe-se, ainda, a criação de programas e cursos de capacitação e 

conscientização sobre desenvolvimento sustentável, para que haja mais pessoas habilitadas à 

realização das práticas ecológicas que são demandadas nas comunidades de ecovilas. Para além 

do benefício gerado para as ecovilas, é importante ter em mente que a conscientização acerca 

do desenvolvimento de práticas sustentáveis traz benefícios para a sociedade como um todo.   

 
111 Ibidem. 
112 Em entrevista realizada no dia 18 de agosto de 2020, relatada no capítulo 1. 
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 Pode-se concluir, a partir do exposto, que para solucionar os entraves encontrados ao 

desenvolvimento de ecovilas, seriam necessárias mudanças legislativas e a criação de políticas 

de incentivo por parte do governo e de entidades privadas. É importante ressaltar, no entanto, 

que políticas como essa no Brasil seriam extremamente inovadoras, pois não há uma política 

de incentivo governamental também estruturada para as ecovilas no âmbito internacional que 

vá além do GEN, as políticas são realizadas a nível local por cada governo e comunidade. É 

por isso que o fato de as ecovilas estarem ganhando cada vez mais notoriedade perante a 

população é tão importante. Quanto mais esse movimento for difundido, melhor será para 

efetivar a implementação de políticas inovadoras e sustentáveis a nível não só local, mas 

também mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho se propôs a oferecer soluções aos problemas e obstáculos jurídicos 

encontrados para a criação e desenvolvimento de ecovilas no Brasil, propondo um marco 

jurídico para essas comunidades sustentáveis. 

 No capítulo 1, foi trazido o contexto histórico de formação social e jurídica de ecovilas, 

tanto no âmbito internacional quanto nacional. Bem como as formas jurídicas existentes e 

utilizadas atualmente pelas ecovilas no Brasil, diante da falta de uma entidade jurídica 

específica. É importante observar que a regulação jurídica aqui proposta impacta de forma 

direta em diversos aspectos das ecovilas, como por exemplo na questão tributária, na questão 

fundiária e na organização interna da comunidade.  

 Já no capítulo 2, foram trazidos os principais obstáculos jurídicos encontrados para a 

constituição de ecovilas no país. A organização fundiária se mostrou um dos maiores desafios 

a serem superados, uma vez que a terra no Brasil possui um valor extremamente elevado, o que 

dificulta a compra de terrenos e loteamentos para implementação de futuras ecovilas. Mais do 

que isso, a falta de qualquer previsão legal e regulamentação jurídica para as ecovilas se 

mostrou um agente dificultador ao crescimento e disseminação do movimento no país.  

 Por último, no capítulo 3, foram propostas possíveis soluções para os problemas 

encontrados: (i) falta de regulação jurídica/entidade legal para as ecovilas; (ii) organização 

fundiária; (iii) os altos custos necessários para investir no projeto de uma ecovila e (iv) a falta 

de pessoal qualificado disposto a de fato se comprometer com o projeto de uma ecovila. Dentre 

as soluções, foram propostas a criação de uma lei para regular as ecovilas, bem como outras 

mudanças nas legislações específicas (a nível municipal) e a criação de políticas de incentivo 

por parte do governo e entidades privadas.  

 Por ser um modelo ainda muito pouco conhecido, muitas vezes há dificuldade em 

encontrar profissionais qualificados para desenvolver um projeto desse porte. Quanto a este 

ponto, além da natural propagação do movimento, foi proposta a criação de programas de 

capacitação e conscientização (muito disso já é realizado pelas próprias ecovilas, no entanto 

ainda não há a visibilidade desejada). O objetivo de criar um marco jurídico para as ecovilas é 

o de tornar o movimento cada vez mais conhecido e legítimo, tanto no âmbito acadêmico, 
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quanto para a população em geral. Isso porque, como foi visto ao longo do estudo, as ecovilas 

trazem inúmeros benefícios para a sociedade, a nível ecológico, econômico, cultural e social.  

 É importante ressaltar, ainda, que o presente trabalho não possui a pretensão de analisar 

de forma exaustiva o tema, nem tampouco enumerar de forma completa todas as soluções 

existentes para os problemas abordados. Busca-se somente e principalmente, trazer luz ao tema, 

para que seja futuramente e cada vez mais explorado tanto no âmbito do Direito quanto em 

outras áreas. Por fim, espera-se ter trazido uma contribuição ao debate acerca da 

sustentabilidade e do papel que as ecovilas desempenham no futuro do país e do mundo.  
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