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RESUMO: Consistindo o termo “forense” uma qualificação para qualquer atividade relativa ao
sistema de Justiça, gradualmente busca-se uma conscientização e comunicação eficaz dos
conhecimentos geológicos – Geoforense – no contexto judicial,  os quais se tornaram mais
evidentes a partir do estabelecimento da Iniciativa sobre Geologia Forense, fundada pela União
Internacional  das Ciências Geológicas em 2011.  Nesse cenário,  sendo as Geociências um
campo altamente interdisciplinar, com uma ampla gama de conhecimentos associados, esses
começam a se mostrar  como  um recurso potencialmente útil,  capaz de amparar a atuação
judicial nos mais variados procedimentos investigativos criminais e cíveis, em especial perícias
ambientais. Frente às ameaças de atividades antrópicas na dinâmica terrestre, ligadas a uma
perspectiva de conservação do meio ambiente, ações judiciais despontam-se cada vez mais
vinculadas a princípios da Geodiversidade,  da Geoconservação e da Geoética. No entanto,
entende-se  que  se  mostra  necessário  ampliar  e  fortalecer  o  diálogo  ainda  tênue  entre
Geoforense  e  Geoconservação,  no  qual  a  contribuição  do  conhecimento  geológico  e  da
Geodiversidade fundamentam-se em um conjunto de valores e usos essenciais ao equilíbrio
ambiental.  Nessa  perspectiva,  diante  de  uma  ampla  diversidade  geológica passível  de
caracterizar e discriminar uma multiplicidade de provas materiais no contexto forense, também
é importante que haja o (re)conhecimento da Geoforense no âmbito da Geoconservação, que
alinha à  Justiça  a  conservação  do  patrimônio  natural  e  todos  seus  aspectos  abióticos  e
processos associados. À luz dessa atual busca de empreender uma visão mais ampla acerca
da Geoconservação, se sobressai a dificuldade de comunicar e aplicar – em uma perspectiva
interdisciplinar – a noção jurídica às Geociências e à Geodiversidade, tendo em vista que o
conceito  de  patrimônio  geológico  ainda  é  pouco  disseminado  e  não  está  integrado  ao
arcabouço legal brasileiro. Dessa forma, uma vez que ações de proteção à diversidade natural
tornam-se  cada  vez  mais  frequentes,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  promover  uma
discussão  relativa ao exercício das Geociências no âmbito forense,  no qual crescentemente
órgãos periciais e instituições de ensino e pesquisa são convocados a responder demandas do
Poder Judiciário, na direção de promover a garantia integral dos direitos difusos e coletivos.
Como  metodologia,  apoiado  em  uma  detalhada  análise  bibliográfica,  aprofundou-se
fundamentos das (Geo)ciências Forenses, bem como as principais ferramentas tecnológicas e
normativas  legais  aplicáveis  ao  patrimônio  natural.  Além  disso,  a  partir  da  experiência
propiciada por um período de aprendizado prático no Grupo de Apoio Técnico Especializado do
Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  foram  analisados  estudos  de  caso  que
possibilitaram destacar  o  emprego  das  Geociências  no  contexto  legal,  tendo  sido  ainda
selecionado um estudo de caso para detalhamento – os Beachrocks de Jaconé. Sem perder de
vista  o  debate  acerca  do valor  das  Ciências  da Terra  e  correta  assimilação  de  princípios
geoéticos, a aplicação do conhecimento relativo às Geociências deve  perpassar de maneira
efetiva  o  conhecimento  (geo)científico  em  todos  os  contextos.  Assim,  é  fundamental  a
construção de um diálogo com foco na cooperação entre Justiça e Geociências, baseando-se
na Geoconservação e na Geoética, e nos valores e princípios que regem uma sociedade justa
e um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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