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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos nesta obra 
os ensaios vencedores do V Prêmio José Bonifácio de Andra-
da e Silva, realizado pelo Instituto O Direito por um Planeta 
Verde, no ano de 2016, tendo como temática central Jurispru-
dência, Ética e Justiça Ambiental no Século XXI. 

O Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva é um projeto 
que visa promover o desenvolvimento e o amadurecimento 
da pesquisa no Direito Ambiental, premiando os melhores en-
saios acadêmicos em sete categorias distintas, quais sejam: es-
tudante de graduação; estudante de especialização; estudante 
de mestrado; estudante de doutorado; especialista; mestre; e 
doutor. Com isso, busca-se propiciar o amadurecimento do 
Direito Ambiental e fortalecer a efetivação do sistema norma-
tivo, estimulando a pesquisa crítica e o enfoque transdiscipli-
nar, bem como a formação de novos operadores do Direito.

Anualmente, após a publicação do edital de divulgação 
do Prêmio, o Instituto O Direito por um Planeta Verde recebe 
vários ensaios acadêmicos, em suas diversas categorias. Sob a 
coordenação do Prof. Dr. José Rubens Morato Leite e da Profa. 
Dra. Heline Sivini Ferreira, uma comissão julgadora composta 
essencialmente por professores doutores em Direito dedica-se 
à avaliação cega por pares, chegando-se ao resultado final.

Vencido esse processo, enuncia-se abaixo os seis ensaios 
vencedores do V Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, 
cada um deles compondo um capítulo da presente obra.

Direito à Participação e Mineração: as contribuições do 
direito francês para o direito brasileiro, de autoria de Pedro 
Henrique Saad Messias de Souza, vencedor na categoria estu-
dante de graduação.

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e a Tese da 
Dupla Imputação nos Crimes Ambientais: análise de uma 
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evolução jurisprudencial, de autoria de Guilherme Mariani, 
vencedor na categoria estudante de especialização.

Fundo Ambiental de Reparação de Danos decorrentes 
de Mudanças Climáticas: uma proposta para o direito brasi-
leiro, de autoria de Diego de Alencar Salazar Primo, vencedor 
na categoria estudante de mestrado.

Vulnerabilização Humana e Injustiças Ambientais no 
Entorno de Áreas Naturais Protegidas da Mata Atlântica em 
Zonas Urbanas, de autoria de Fernanda de Souza Sezerino, 
vencedora na categoria mestre.

A “Injustiça” por trás do Desastre e o Papel do Direito 
na Redução da Vulnerabilidade, de autoria de Fernanda Dalla 
Libera Damacena, vencedora na categoria estudante de dou-
torado.

Incerteza, Ciência e Direito: o princípio da precaução na 
jurisprudência brasileira, de autoria de João Luis Nogueira 
Matias, vencedor na categoria doutor.

Gostaríamos de parabenizar os vencedores do V Prêmio 
José Bonifácio de Andrada e Silva pela excelência dos ensaios 
apresentados. Também nos cabe, nesse momento, agradecer 
aos membros da comissão julgadora, não apenas pelo tempo 
que dedicaram à leitura e avaliação de cada um dos ensaios, 
mas também, e sobretudo, pela dedicação ao projeto. E como 
fruto desse esforço conjunto, podemos ofertar aos leitores da 
Editora Instituto O Direito por um Planeta Verde mais esta 
obra de indiscutível qualidade.

Curitiba, 11 de abril de 2017.

Prof. Dr. José Rubens Morato Leite
Presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde

Professor Titular dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina

Profa. Dra. Heline Sivini Ferreira
Diretora de Assuntos Internacionais do Instituto O Direito por um Planeta Verde

Professora Adjunta dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná
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DIREITO À PARTICIPAÇÃO E 
MINERAÇÃO: AS CONTRIBUIÇÕES 

DO DIREITO FRANCÊS PARA O 
DIREITO BRASILEIRO

Public participation and mining: contributions from 
French law to Brazilian law1

Pedro Henrique Saad Messias de Souza

Vencedor do V Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva na 
categoria “Estudante de Graduação”. Estudante de graduação da 
Universidade de Brasília (UnB). 

Sumário: Introdução; 1. As lacunas no Direito Minerário e 
Ambiental brasileiro em relação a participação e informação; 
1.1. Os limites dos procedimentos para aquisição de títulos 
minerários no Brasil; 1.2. As lacunas na participação e infor-

1  Trabalho desenvolvido sob orientação da Professora Carina Costa Oliveira como 
objeto de PIBIC, na Universidade de Brasília, no período 2014/2015.
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mação do público no Direito Minerário brasileiro; 2. As contri-
buições do Direito Minerário e do Direito Ambiental francês 
para a legislação brasileira em relação ao direito à participa-
ção e à informação; 2.1. Os procedimentos para aquisição de 
títulos minerários na França; 2.2. A participação e informação 
nas atividades de mineração no Direito Ambiental e no Direi-
to Minerário francês: evolução e superação de antinomias; 2.3. 
Normas e Procedimentos específicos na realização dos inqué-
ritos públicos; Conclusão; Referências Bibliográficas.

Introdução

É necessário que se desenvolvam instrumentos 
para promoção dos direitos humanos e proteção do meio 
ambiente, como a participação e a informação do público 
no contexto de empreendimentos minerários. O direito 
francês tem subsídios ao direito brasileiro nesse sentido, 
especialmente quanto à requisição de inquéritos públicos 
para concessão de lavra. Para tratar desse assunto, inicial-
mente se discorrerá sobre as normas aplicáveis a essas ativi-
dades e as lacunas no ordenamento brasileiro. Em seguida, 
será trabalhada a relevância do direito francês na questão, 
bem como a possibilidade de comparar os aspectos do di-
reito minerário do Brasil e da França.

Entende-se o direito à informação em matéria am-
biental, conforme a Convenção de Århus, em apertada sín-
tese2, o direito ao acesso a qualquer informação disponível 
sobre o estado dos elementos do ambiente ou fatores que 
possam afetá-los. O direito a participação consiste no direi-
to das populações afetadas em ter a sua opinião levada em 
conta (MACHADO, 2009, p. 129).

É interessante destacar que a realização do direito a 
participação encontra-se entre fundamentos tanto do direito 

2  Ver o artigo 2º da Convenção de Århus. 
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minerário quanto do direito ambiental. A incidência de 
princípios do Direito Ambiental não significa uma negação 
da autonomia do Direito Minerário. Este corresponde 
não apenas a uma expressão da ordem dominial, mas 
também do interesse geral, tendo a sua própria codificação 
justificada nesses dois aspectos (GOSSEMENT, 2011, p. 31-
32).

A partir da década de 1960, diversos países passaram 
a incluir instrumentos de participação e informação do pú-
blico em seu ordenamento com impactos em diversos se-
tores, entre os mais afetados o da mineração (ZILLMAN, 
LUCAS, A.R. PRING, 2002. p. 11). No Brasil, essa tendência 
não foi tão sentida no setor como em outros países. Há, in-
clusive, autor que afirme que há um déficit de aplicação de 
mecanismos para a participação de cidadãos na defesa do 
meio ambiente na prática administrativa e nas previsões do 
ordenamento jurídico brasileiro (ANTUNES, 2015, p. 30). 
A demanda por maior precisão de normas procedimentais 
para a realização de audiências ou mesmo exigências de 
tal natureza na outorga de títulos seriam fatores a serem 
considerados.3

Essas omissões no ordenamento jurídico nacional 
acabam por abrir margem para inseguranças, tanto em em-
preendedores do setor energético e extrativista quanto nas 
populações afetadas (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2013).4 

3  A questão é mencionada em CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 
(2014, p. 15): “Audiências públicas, consultas e oitivas junto às comunidades que ocu-
pam a área de influência direta do empreendimento ou atividade devem ter concei-
tos e regras claras para que o processo de diálogo e participação social seja ampliado 
e fortalecido.”. O documento de onde esse trecho foi retirado reúne propostas de me-
lhorias no licenciamento ambiental brasileiro. Nota-se que é uma demanda, assim, 
inclusive de setores ligados ao empresariado.
4  A título exemplificativo, segundo CAVALCANTI, V. M. M. (2007, p. 62.):“[...] em 
2001 a solicitação de guia de utilização em processos de autorização de pesquisa na 
plataforma continental do município de Aracruz causou uma série de problemas, 
tanto com relação à questão ambiental quanto com relação à proximidade da área 
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Nesse sentido, é relevante comparar mecanismos de parti-
cipação pública provenientes de outros Estados, no caso a 
França, tendo em vista a lacuna existente no Brasil.

Tanto a França quanto o Brasil passam por discussões 
legislativas a respeito dos seus marcos legais de mineração.  
No país europeu, o processo começou em janeiro de 2011 
por meio de uma ordenação5. No Brasil, as discussões são 
mais recentes, tendo o poder executivo enviado o projeto 
de lei nº 5.807/2013 ao Congresso Nacional. O debate fran-
cês apresenta subsídios ao debate brasileiro.

A ordenação n° 2011-91 de 20 de janeiro de 2011, de 
codificação da parte legislativa do Código Minerário, é o 
principal marco legal francês em vigor. Apresenta requi-
sitos para outorga de títulos minerários, destacando-se a 
exigência de abertura de um inquérito público67 na instru-
ção para a concessão de minas8.  O principal marco legal da 
mineração brasileira é o Decreto-Lei nº 227/67, que, tendo 
passado por modificações, institui o Código de Mineração. 
Data, assim, de quando o país vivia um período autoritá-
rio, anterior à Constituição Federal de 1988.

indígena de Caieiras Velhas. Na época, ocorreu, inclusive, uma audiência pública 
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos 
Deputados sobre o ‘Projeto de explotação de calcário biogênico de algas calcárias 
em Santa Cruz no Estado do Espírito Santo’. Devido aos problemas e a repercussão 
política que o assunto teve no Estado, o Ibama emitiu duas licenças ambientais para 
extração mineral por guia de utilização, mas as cancelou posteriormente.”
5  As ordenações na França são textos normativos no qual o poder executivo toma, 
durante um prazo limitado, medidas que estão normalmente no âmbito da lei, após 
autorização do Parlamento. Elas são aprovadas no Conselho de Ministros após edital 
do Conselho de Estado. Entram em vigor a partir da sua publicação, mas caducam 
se o projeto de lei de ratificação não for apresentado perante o Parlamento antes da 
data fixada pela lei de habilitação, o que ocorreu no presente caso, com projeto de 
lei apresentado em 13 de abril de 2011. Eles podem ser ratificados apenas de forma 
expressa, nos termos do art. 38 da Constituição francesa. 
6  Tradução empregada para a expressão “enquête publique”.
7  Novo Código Minerário francês: “Article L132-3 - La concession est accordée après 
une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l’environnement.”
8  Tradução empregada para “concession de mines”, conferida na fase de lavra.
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Nos dois países, o papel do Estado se assemelha: as 
riquezas minerais do subsolo constituem propriedade pú-
blica, fundamentando o poder concedente estatal (FRAN-
ÇA, Conseil d’Etat, 2013)9. Nos dois casos, a propriedade 
do solo se diferencia da propriedade das jazidas. 

A organização dos dois Estados, no entanto, possui 
diferenças significativas. O Brasil se organiza territorial-
mente num Estado federal centrífugo de três níveis10, en-
quanto a França se organiza como um Estado unitário des-
centralizado (QUADROS DE MAGALHÃES, 1998, p. 10)11. 
Isso não impossibilita, porém, a comparação entre as nor-
mas de direito minerário de ambos os países. 

Compete à União legislar sobre jazidas, minas, outros 
recursos minerais e metalurgia, conforme o art. 22, inciso 
XII da Constituição Federal brasileira. Assim, elas não se 
sujeitaram à atribuição de competências para estados ou 
municípios, não estando entre os objetos das atribuições 
que diferenciam formas de administração territorial.

Esse trabalho analisará aspectos relativos às normas 
federais de licenciamento. A despeito da produção de nor-
mas de direito ambiental ser de competência compartilhada 
entre as esferas municipal, estadual e federal, a legislação 
federal é obrigatória para os processos de licenciamento es-
taduais. No que se refere a normas gerais, ela define crité-
rios mínimos de proteção e diretrizes que devem ser aten-

9  Ver artigo 20, inciso IX, da Constituição Federal do Brasil.
10  Afirma a Constituição Federal do Brasil: Art. 18. A organização político-adminis-
trativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
11  Primeiro artigo da Constituição francesa: “Article 1er  - La France est une Répu-
blique indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.”
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didas pelos demais entes federativos (MACHADO, 2009, 
p. 335). Acaba-se por discutir os parâmetros nacionais a se-
rem aplicados em licenciamentos. Ainda, a legislação fede-
ral é aplicada nas hipóteses descritas nas alíneas do inciso 
XIV do artigo 7º da Lei Complementar nº 40/2011.

Quanto à França, será considerado apenas a legisla-
ção referente a sua região metropolitana. Ela concentra a 
grande parcela dos títulos.  Por exemplo, dos 19 títulos mi-
nerários outorgados para a mineração marinha, apenas um 
foi referente a uma atividade localizada em departamentos 
ultramarinos – no caso, Guadalupe (MINERALINFO – LE 
PORTAIL FRANÇAIS DE RESSOURCES MINÉRALES 
NON ÉNERGÉTIQUES, 2015a). Ainda, a França metropo-
litana concentra maior parte dos títulos outorgados para a 
lavra (MINERALINFO – LE PORTAIL FRANÇAIS DE RES-
SOURCES MINÉRALES NON ÉNERGÉTIQUES, 2015b). 
As normas nesses departamentos são diferenciadas, de for-
ma a adequar demandas específicas de desenvolvimento.

Será, portanto, primeiramente analisada a obtenção 
de títulos minerários no Brasil, assim como exigências am-
bientais às atividades para a mineração, de forma a iden-
tificar lacunas na efetivação da informação e participação 
do público. Em seguida, em semelhante análise do direito 
minerário francês, será discorrido sobre as soluções dadas 
para questões semelhantes.

1.  As lacunas no Direito Minerário e Ambiental 
brasileiro em relação ao direito à participação

O princípio democrático – elemento central na prote-
ção ambiental – encontra sua expressão normativa nos di-
reitos a participação e informação do público (ANTUNES, 
2015, p. 41-42). Este ponto se dedicará a identificação das 
falhas e lacunas referentes a este princípio no direito mi-
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nerário, evidenciando-as como contraditórios aos nortes 
constitucionais. Para tanto, primeiramente se dissertará a 
respeito dos procedimentos para obtenção de títulos mine-
rários e em seguida das exigências a respeito da proteção 
ao meio ambiente. Após isso, será feita a análise pretendi-
da.

1.1.  Os limites e lacunas dos procedimentos de 
participação para aquisição de títulos minerários e 
para o licenciamento ambiental no Brasil

Neste item, será apresentado um quadro geral a res-
peito dos procedimentos de participação social na a aqui-
sição de títulos minerários. Para tanto, primeiramente será 
destacada a aquisição de títulos minerários. Por fim, será 
dado destaque ao licenciamento ambiental, aos instrumen-
tos de participação e seus limites.

A pesquisa mineral é realizada mediante autorização 
e a lavra por meio de concessão, sendo esses os regimes ge-
rais. Há também os regimes de permissão de lavra garim-
peira, de monopolização e de licenciamento12, aplicáveis 
respectivamente ao garimpo, à exploração de substâncias 
classificadas como monopólio estatal e à atividade envol-
vendo materiais a serem empregados diretamente na cons-
trução civil. O regime de monopólio se aplica no Brasil a 
materiais radioativos, como urânio. Ele se diferencia das 
demais atividades minerárias especialmente quanto ao fato 
de entes privados não as realizarem. Esse regime é exorbi-
tante em relação aos demais regimes do direito minerário.

A fase inicial das atividades, nos regimes gerais, se 
dá com a autorização de pesquisa. Ela é expedida por meio 
de alvará do DNPM.13 Nessa etapa, busca-se a definição da 

12  Ver artigo 2º do Código de Mineração.
13  Ver artigo 15 do Código de Mineração.
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jazida e a avaliação de exequibilidade do aproveitamento 
econômico. Tem por resultado o Relatório Final de Pesqui-
sa e o Plano de Aproveitamento Econômico (FEIGELSON, 
2012, p. 132).14

Sucede-se à fase de pesquisa mineral a lavra do mate-
rial, quando tem atestada a viabilidade geológica e econô-
mica do empreendimento, com o Plano de Aproveitamento 
Econômico sendo julgado satisfatório. A lavra15 é realizada 
mediante concessão, outorgada por portaria do Ministério 
de Minas e Energia.16 Ela deve ser requerida no prazo de 
um ano após a aprovação do Relatório Final de Pesquisa, 
nos termos do artigo 31 do Código de Mineração. Outra 
condição, a mais relevante para este trabalho, se relaciona à 
viabilidade ambiental. O licenciamento ambiental é exigi-
do para a concessão de lavra.17

O licenciamento ambiental é o processo administrati-
vo (MADAUAR, 1996, p. 199) pelo qual o órgão licenciador 
estabelece as condições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor18. O li-
cenciamento depende de elaboração de estudo de impac-
to ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA). Nessa etapa, temos o principal instrumento de 
participação do público previsto no ordenamento brasilei-
ro: as audiências públicas. Elas são normatizadas pela Re-
solução Conama nº 9, de 3 de dezembro de 1987.

Dessa forma, a participação do público se insere 
numa etapa do licenciamento ambiental do empreendi-
mento minerário. A audiência pública é uma atividade de 
natureza consultiva, tendo o licenciador o dever de usar 

14  Ver artigo 22, inciso V, do Código de Mineração.
15  A lavra é objeto dos artigos 36 a 58 do Código de Mineração. 
16  Ver artigo 43 do Código de Mineração.
17  Ver artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981.
18  Ver artigo 1º da Resolução Conama 237/1997.
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sua ata, juntamente com o RIMA, na elaboração do parecer 
final quanto a aprovação do projeto (ANTUNES, 2015, p. 
645).19

Sempre que julgar necessário, ou quando for solici-
tado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 
(cinqüenta) ou mais cidadãos, órgão licenciador realizará 
audiência pública. Este, a partir da data do recebimento do 
RIMA, deverá fixar em edital e anunciará pela imprensa 
local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 dias 
para as solicitações.

É interessante destacar que o Código de Mineração 
não estabelece qualquer condição para a realização 
desse licenciamento. Relacionar a outorga de títulos a 
determinadas exigências para o licenciamento seria uma 
forma interessante de promover uma proteção ambiental 
apropriada ao setor. O mesmo pode ser dito a respeito do 
regime de permissão de lavra garimpeira ou do regime de 
licença.

Por fim, há especialmente aspectos procedimentais a 
serem levados em consideração. As atuais normas, prove-
nientes de uma resolução, não se mostram suficientemente 
detalhadas, abrindo margem para arbitrariedades e para a 
efemeridade dos canais de participação popular. Surgem 
assim práticas como o de “licenciamento social”, no qual 
empresas fazem suas próprias audiências como forma de 
suprir essa falta (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2013).

A legislação federal não delimita, seja na Lei nº 
6.938/1981, de política nacional do meio ambiente, normas 
procedimentais a respeito das possibilidades e garantias de 
participação das populações afetadas. Ao mesmo tempo, a 

19  Redação do artigo 5º da Resolução Conama 9/1987: “Art. 5o A ata da(s) audiência(s) 
pública(s) e seus anexos, servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e 
parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto.”
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Resolução Conama nº 9/1987 trata, em seus seis artigos, da 
finalidade das audiências públicas, das hipóteses de reali-
zação das audiências, atribui ao órgão licenciador o papel 
de dirigi-las e sua documentação. 

Inexiste previsão de possibilidades de participação 
individual, formas de contestação dos registros em ata, ou 
mesmo duração dos mecanismos de consulta. É possível 
afirmar que a legislação brasileira referente ao setor de mi-
neração apresenta uma lacuna em relação ao princípio de-
mocrático.

1.2.  As deficiências de integração das normas do direito 
brasileiro na efetivação do direito à participação 

O direito minerário brasileiro se mostra em conso-
nância com a percepção deste como um ramo autônomo, 
uma vez que codificado, porém dissociado da proteção am-
biental, especialmente em seu aspecto participativo. Para 
atestar isso, primeiramente serão apresentados os funda-
mentos de ambos no ordenamento pátrio. Por fim, a iden-
tificação dos aspectos nos quais os dois têm sido negligen-
ciados.

O reconhecimento dos direitos a informação e parti-
cipação pelos Estados no âmbito internacional evoluíram 
com a formação da ética ambiental ao longo das últimas 
décadas. A Declaração de Estocolmo reconhece o dever de 
não só o Poder Público, mas comunidades e empresas as-
sumirem o compromisso de defesa do meio ambiente.20 A 
Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, de 1992, se refere a participação e a infor-
mação como direitos a serem garantidos pelo Estado.

20 Redação do ponto 7 da Declaração de Estocolmo.
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Na esteira do reconhecimento internacional, o caput 
do artigo 225 da Constituição Federal assume que a defesa 
do meio ambiente não se restringe ao Poder Público, mas 
também à coletividade, de forma a Lei Maior consagrar os 
direitos à informação e participação. São, dessa forma, di-
retrizes a serem delimitadas por instrumentos provenien-
tes de dispositivos infraconstitucionais. E o entendimento 
das audiências públicas no licenciamento como expressão 
do princípio democrático foi assumido pelo Supremo Tri-
bunal Federal, em Ação Cautelar a respeito do Projeto de 
Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográfi-
cas do Nordeste Setentrional (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2007):

Assim, a apresentação, em audiência pública, de EIA/
RIMA sarapintado de omissões, vícios e falhas, resulta-
ria na frustração do ‘pleno exercício, pela sociedade ci-
vil, do direito de informação e participação no licencia-
mento ambiental do projeto de transposição do rio São 
Francisco, já que não lhe será permitido ter a perfeita 
noção dos impactos ambientais, sociais e econômicos 
que decorrerão dessa grande obra’.

As correlações entre as diversas disciplinas jurídi-
cas e das disposições constitucionais devem ser levadas 
em consideração na compreensão do Direito Minerário e 
Ambiental. Destaca-se que o primeiro deve ser entendido 
como um complexo de técnicas, regras e instrumentos jurí-
dicos sistematizados e informado por princípios correlatos 
a regulação da exploração mineral. Harmoniza-se dimen-
sões econômicas e ambientais, tornando a atividade sus-
tentável (FEIGELSON, 2012, p. 23-26). O Direito Minerá-
rio e o Direito Ambiental se relacionam na medida em que 
compartilham da tutela de um interesse público relaciona-
do à defesa de um meio ambiente equilibrado, com vias 
comuns para sua realização (GOSSEMENT, 2011, p. 218). 
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Ambos têm, assim entre seus nortes a efetivação do direito 
à informação e participação.

Deve assim a lei criar mecanismos e garantias para 
que a opinião de terceiros interessados nos impactos de 
empreendimentos minerários seja levada em consideração. 
Ou ainda, que se possam estabelecer e prever vias institu-
cionais para a solução de conflitos. Esses direitos se fazem 
presentes nas audiências públicas para licenciamento am-
biental, mas elas se mostram insuficientes para alcançar os 
objetivos que se propõem.

Em atenção aos fundamentos constitucionais e às ra-
zões de existência de um poder concedente na mineração, 
deve o outorgante garantir que as populações afetadas e 
terceiros interessados tenham vias de informação e mani-
festação, de forma a mitigar conflitos. Além disso, eleva a 
participação pública de uma etapa de um dos requisitos 
para a outorga – o licenciamento – a um patamar de maior 
destaque.

As condições para o licenciamento ambiental em em-
preendimentos minerários não se mostram suficientes, de-
vendo estabelecer o direito minerário critérios que melhor 
se apliquem às atividades do setor. A possibilidade de uma 
decisão discricionária do órgão licenciador a respeito da re-
alização de audiências, por exemplo, se mostra temerária. 

Não há exigências de participação e informação es-
pecíficas para o setor, no marco legal da mineração, tanto 
para a outorga da concessão de lavra quanto pelo estabe-
lecimento de condições ao licenciamento ambiental. Tam-
pouco de um canal entre as demandas da comunidade afe-
tada e o minerador.

Dessa forma, pode-se afirmar que falta à legislação 
brasileira instrumentos que possibilitem a realização do 
princípio democrático. Tendo em vista as falhas explicita-
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das no último ponto, há uma antinomia entre a Constitui-
ção e o Código de Mineração. Soluções interessantes po-
dem ser encontradas no ordenamento jurídico da França.

2.  As contribuições do Direito Minerário e do Direito 
Ambiental francês para a legislação brasileira em 
relação ao direito à participação e à informação

Neste tópico, será delineada a dinâmica das normas 
francesas aplicáveis a mineração, bem como os instrumen-
tos de efetivação do princípio democrático. Primeiramente, 
será feita uma exposição geral do direito minerário francês. 
No segundo momento, maior detalhamento será dado aos 
instrumentos de participação e informação. Por fim, serão 
comtemplados os aspectos procedimentais desses instru-
mentos.

2.1  Os procedimentos para aquisição de títulos 
minerários na França e a aplicação dos instrumentos 
de participação 

Os instrumentos de participação social franceses de-
vem ser compreendidos no contexto das normas de direito 
minerário deste país. Dessa forma, serão abordados a aqui-
sição dos títulos minerários na França e, tangencialmente, 
a aplicação desses instrumentos.

O novo Código Minerário francês diferencia o regi-
me de minas do regime de pedreiras.21 A diferenciação tem 
por finalidade dar melhor proteção e viabilidade àquelas 
de maior interesse geral, atribuindo-as ao regime de mi-
nas (MINERALINFO – LE PORTAIL FRANÇAIS DE RES-
SOURCES MINÉRALES NON ÉNERGÉTIQUES, 2015c). 
Eles são definidos com base na substância explorada; aque-

21  Ver artigo L100-2 do Código Minerário francês,
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las listadas no artigo L111-1 do Código Minerário são ex-
ploradas sob o primeiro, enquanto as não mencionadas, 
sob o segundo22. O regime de minas, porém, é estendido a 
determinadas modalidades de mineração, entre os quais as 
atividades nos fundos marinhos.23 

É importante destacar que os títulos minerários não 
são suficientes para o início dos trabalhos, uma vez que eles 
servem apenas para o reconhecimento de algo semelhante 
às servidões no ordenamento jurídico brasileiro. São 
necessárias também autorizações de natureza dominial24, 
como a autorização para abertura dos trabalhos de pesqui-
sa ou lavra25. Nessa etapa, são levados em conta as veri-
ficações de aspectos ambientais do projeto e os requisitos 
para a proteção do ambiente do local (MINERALINFO – 
LE PORTAIL FRANÇAIS DE RESSOURCES MINÉRALES 
NON ÉNERGÉTIQUES, 2015c).26 

Os procedimentos relativos à aquisição dos títulos 
minerários em regime de minas são divididos em dois ní-

22  São exploradas sob regime de minas o carvão, a lenhite ou outros combustíveis 
fósseis, turfa isentos, asfaltos, hidrocarbonetos líquidos ou gasosos, grafite, diamante, 
sais de sódio e de potássio de estado sólido ou em solução (com exceção daqueles 
contidos nas águas salgadas utilizadas para fins terapêuticos ou recreação), alum 
(com exceção dos sulfatos de metais alcalino terrosos de sulfatos), bauxita, fluorita, 
ferro, cobalto, níquel, crómio, manganês, vanádio, titânio, zircónio, molibdénio, 
tungsténio, o háfnio, rénio, cobre, chumbo, zinco, cádmio, germânio, estanho, índio, 
cério, escândio e outros elementos de terras raras, nióbio, tântalo, mercúrio, prata, 
ouro, platina, metais do grupo da platina, hélio, lítio, rubídio, césio, rádio, tório, 
urânio e outros elementos radioativos, enxofre, selénio, telúrio, arsênio, antimônio, 
bismuto, dióxido de carbono (com a exceção de o gás natural nas águas que são ou 
venham a ser utilizados para consumo humano ou para fins terapêuticos),  fosfatos, 
berílio, gálio e tálio. A exploração das demais substâncias ocorre sob o regime de 
pedreiras.
23  Ver artigo L123-5 do Código Minerário francês.
24  Isto é, uma autorização para realizar trabalhos com bens públicos. Tendo o poder 
concedente dos títulos minerários no Brasil fundamento na propriedade pública das 
jazidas, pode-se afirmar que esses títulos no Brasil teriam semelhante natureza, além 
do reconhecimento de servidões.
25  Tradução empregada para “autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou 
d’exploitation”.
26  Ver artigo L132-8 do novo Código Minerário francês.
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veis de instrução: nacional e local. Localmente, o prefeito 
encarregado, assistido pela Direção de Ambiente, Ordena-
mento do Território e Habitação (DREAL)27, analisa o pe-
dido. Depois de verificar a integridade e consistência do 
dossiê apresentado, a depender do título minerário, é orga-
nizada um inquérito público ou concertacão28, bem como a 
recepção de pareceres das autoridades locais e do Instituto 
Françês de Pesquisa para a Exploração no Mar (Ifremer)29. 
No nível nacional, são consultados ministérios relaciona-
dos e o Conselho Geral da Economia, da Indústria, Energia 
e Tecnologia (CGEIET). Por fim, é decidido pelo Conselho 
de Estado. Sendo a outorga de uma concessão, se dará por 
meio de um decreto e sendo uma permissão exclusiva de 
pesquisa, portaria.30

A lavra no regime de minas é realizada apenas ou em 
virtude de concessão ou pelo próprio Estado31. A concessão 
é conferida ao titular ou após submissão a concorrência ou 
em função de uma permissão exclusiva de pesquisa. Ela é 
concedida por meio de decreto do Conselho de Estado, no 
qual sujeita o concessionário a atender as condições gerais 
e específicas para a realização dos trabalhos.

Na fase de concessão de minas é exigido inquérito 

27  Na França, as DREAL são serviços descentralizados do Ministério da Ecologia, 
Desenvolvimento Sustentável e Energia e do Ministério da Habitação e da Igualdade 
Territórios. Atuam nas regiões, coletividades territoriais que tem capacidade regula-
mentar, mas não legislativa. Departamentos são coletividades territoriais de menor 
tamanho que as regiões.
28  A concertação é outro instrumento de participação popular, que tem por objetivo 
que o público visualize e compreenda todo o processo de consulta, desde o lança-
mento de um projeto até a sua conclusão, bem como esclarecer a respeito de momen-
tos e etapas chave do processo. Diferencia do inquérito público especialmente quanto 
ao aspecto temporal. Pode ocorrer nas primeiras etapas de formação do projeto, não 
necessariamente em fase de aprovação. 
29  Tradução para Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.
30  Esses procedimentos são estabelecidos, para as atividades na plataforma continen-
tal, pelo Decreto n°2006-798 de 6 de Julho de 2006.
31  Ver artigo L131-1 do Código Minerário francês.
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público instrução do processo de outorga. Essa exigência 
foi fruto de um processo de positivação dos direitos a par-
ticipar e informação. Como se mostrará no ponto seguinte, 
o princípio democrático foi uma construção que envolveu 
uma adaptação legislativa a mudanças constitucionais.

O regime de pedreiras, mencionado no início deste 
tópico, apresenta diferenças. Os proprietários do terreno 
onde esteja uma substância referente a esse regime têm a 
liberdade para realizar o aproveitamento. As atividades es-
tão sujeitas ao regime jurídico estabelecido no Capítulo V, 
Título I do Livro V do Código de Meio Ambiente francês. 

Zonas especiais de pedreiras podem ser instituídas 
para atender o interesse nacional ou regional32. Nessas áre-
as, a pesquisa e exploração pode, se necessário, ser feito 
sem o consentimento do proprietário da terra33. A autori-
zação de acordo com o Código de Meio Ambiente continua 
a ser necessária. Para uma eventual mudança de regime – 
devido a uma redefinição legal ou regulamentar a respeito 
do regime aplicável a determinada substância – exige-se 
inquérito público.

Observa-se que a lavra de substâncias submetidas ao 
regime de minas é precedida de um instrumento de diálo-
go social, o inquérito público. Mesmo quando há uma mu-
dança de regime, de pedreiras para o de minas, a exigência 
de aplicação deste instrumento se mantém. Ele assume um 
papel tanto na efetivação do direito à participação quanto 
na aceitação social de empreendimentos para o aproveita-
mento de substâncias que, dado o interesse público envol-
vido, assumem maiores garantias à viabilidade das ativi-
dades.

32  Ver artigo L. 321-1 do Código Minerário francês.
33  Ver artigos L.322-2 e L.333-1 do Código Minerário francês.
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2.2.  A participação e informação nas atividades de 
mineração no Direito Ambiental e no Direito 
Minerário francês: evolução e superação de 
antinomias

O Direito Minerário na França tem passado por trans-
formações profundas nos últimos quinze anos. Como no 
Brasil, havia uma demanda por uma maior atenção ao 
atendimento a disposições constitucionais relativas à par-
ticipação e à informação. Nesse ponto, será apresentado o 
histórico evolutivo do direito à participação e informação 
no ordenamento francês, para ao fim traçar um paralelo 
com os análogos brasileiros.

Em 2004, foi integrado ao conjunto de normas consti-
tucionais a Carta do Meio Ambiente. Ela enuncia princípios 
clássicos do Direito Ambiental, como o da prevenção, o da 
precaução, do poluidor-pagador e o próprio princípio de-
mocrático. Dessa forma, como no Brasil, o principal marco 
legal da mineração na França esteve sujeito a antinomias, 
sendo demandada uma adaptação.

A França assinou a Convenção de Århus, assumindo 
maiores compromissos com a promoção de acesso à infor-
mação e à participação no processo de tomada de decisão 
em matéria de ambiente (UNITED NATIONS ECONOMIC 
COMMISSION FOR EUROPE, 2015).34 Dessa forma, a ne-
cessidade de instrumentos para tal se fez ainda mais impe-
rativa.

Até fevereiro de 2011, o principal diploma legislativo 
para a mineração francesa era o Código Minerário, decreto 

34  A Convenção de Aarhus sobre Acesso à Informação, Participação do Público no 
Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente foi ado-
tada em 25 de Junho de 1998, na cidade dinamarquesa de Aarhus, na ocasião da 
4ª Conferência Ministerial “Ambiente para a Europa”, entrando em vigor em 30 de 
Outubro de 2001. O objeto desta Convenção é a garantia pelos Estados dos direitos 
ao acesso à informação, à participação do público e ao acesso à justiça, no tocante ao 
meio ambiente.
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nº56-538 de 16 de agosto de 1956. O novo Código Mine-
rário, hoje vigente, foi instituído pela ordenação n° 2011-
91 de 20 de janeiro de 2011, trazendo algumas novidades. 
Destaca-se a maior precisão quanto ao quadro normativo 
da mineração no mar, agrupando definições antes espa-
lhadas fora da codificação35. Também introduz disposições 
que visam dar maior efetividade ao artigo 7º da Carta do 
Meio Ambiente, referente ao direito a participação e infor-
mação (GOSSEMENT, 2011, p. 63).

A racionalização e aprimoramento do quadro legal 
referente às atividades mineradoras possibilitou também 
uma maior clareza nos mecanismos de promoção dos di-
reitos a informação e participação. Destaca-se aqui as exi-
gências da realização de inquéritos públicos que precedem 
a lavra no regime de minas.

É interessante frisar que essa exigência se relaciona 
com a evolução do princípio democrático no direito 
ambiental – e, por consequência, minerário – francês. 
No entanto, a exigência do emprego de um instrumento 
jurídico não garante por si a efetividade desse princípio. 
Dessa forma, parte-se para a análise dos procedimentos 
dos inquéritos públicos.

2.3.  Normas e Procedimentos específicos na realização 
dos inquéritos públicos

Os inquéritos públicos têm por finalidade apresentar 
os impactos de projetos para o público, coletar comentários 
e opiniões da população envolvida bem como estabelecer 
um canal do empreendedor com a comunidade afetada. 
Com essa apresentação dos inquéritos públicos, pretende-

35  Quanto às atividades nos fundos marinhos, a lei nº76-646 de 16 de julho de 1976 
dispunha que seria empregado o regime de minas. A lei 68-1181 de 30 de dezembro 
de 1968 trazia disposições para a exploração da plataforma continental francesa, in-
troduzindo aquelas da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
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-se identificar quais garantias são conferidas pelo Código 
de Meio Ambiente e pelo Decreto n°2011-2018 de 29 de de-
zembro de 201136, bem como identificar no inquérito públi-
co pontos que poderiam ser introduzidos de forma benéfi-
ca ao ordenamento brasileiro.

Primeiramente, é formada, no âmbito do departa-
mento, uma comissão presidida pelo presidente do tribu-
nal administrativo ou conselheiro por ele delegado, estabe-
lecendo uma lista de comissários. Os membros da comissão 
são escolhidos por seu papel ou por suas funções, especial-
mente dentro da comunidade, de uma organização ou de 
um serviço relacionado ao tema do inquérito. Esta lista é 
tornada pública e sujeita a revisão.37

A duração do inquérito público não pode ser inferior 
a trinta dias. Por decisão fundamentada, pode-se prolon-
ga-la por um período de mais trinta dias, especialmente 
quando se decidiu organizar uma reunião de informação e 
intercâmbio com o público em o período de prorrogação.38

Pelo menos quinze dias antes da abertura do inqué-
rito, a autoridade competente para abri-la e organizá-la in-
forma ao público: objeto da investigação; as decisões que 
possam ser adotadas ao final do inquérito e as autoridades 
competentes a decidir; o nome e qualificações do investi-
gador ou membros da Comissão do inquérito, a data de 
abertura, o local, a sua duração e os seus termos; a existên-
cia de uma avaliação ambiental, um estudo de impacto ou, 
na sua falta, um arquivo contendo informação ambiental 
relativa ao objecto da investigação, e o lugar onde ele pode 
ser acessado. A informação pública é assegurada por todos 
os meios apropriados, como eletrônicos e imprensa local.39

36  Esse decreto regulamenta o inquérito público.
37  Ver artigos L123-4 e L123-5 do Código de Meio Ambiente francês.
38  Ver artigo L123-9 do Código de Meio Ambiente francês.
39  Ver artigo L123-10 do Código de Meio Ambiente francês.
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Ao final, é gerado um relatório, de aprovação ou re-
provação do empreendimento, que também deve indicar 
o contrapropostas que tenham sido produzidas durante o 
período do inquérito. As conclusões do relatório e funda-
mentados são tornados públicos.40 Pode-se concluir que há 
uma maior riqueza de normas procedimentais que no di-
reito brasileiro, oferecendo subsídios nesse aspecto.

Conclusão

O direito francês pode contribuir com elementos pro-
cedimentais de instrumentos de cooperação popular, bem 
como em exigências na outorga dos títulos, para o aperfei-
çoamento do direito minerário brasileiro. Este se mostrou 
deficiente em mecanismos de promoção do direito à parti-
cipação e à informação nas atividades mineradoras. Não há 
requisitos de participação e informação no Código de Mi-
neração tanto para a outorga da concessão de lavra quanto 
pelo estabelecimento de condições ao licenciamento am-
biental. Haveria, assim, uma demanda para que o próximo 
marco legal da mineração integre e articule o direito mine-
rário ao direito ambiental.

As próprias audiências se mostram carentes de ga-
rantias procedimentais, inclusive com possibilidade de 
uma decisão discricionária do órgão licenciador, a respeito 
de sua realização. Nesse sentido, é relevante apresentar de 
que forma o direito francês pode contribuir com o brasi-
leiro no que tange à tais questões, a relevância do método 
comparado para avaliar lacunas normativas e temas que 
ainda ficaram abertos para futuras pesquisas. 

A exigência de algo como um inquérito público é 
algo que falta ao direito brasileiro. Ainda, o próprio deta-
lhamento procedimental dos inquéritos públicos franceses. 

40  Ver artigo L123-15 do Código de Meio Ambiente francês.
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A outorga da concessão de lavra é um ato vinculado, con-
forme entendimento doutrinário majoritário (FEIGELSON, 
2012, p. 163 e 164). A licença ambiental por sua vez, é o 
mecanismo destinado a proteção do meio ambiente, de for-
ma a estabelecer regulamentos e normas específicas para 
as atividades. 

Dessa forma, a exigência de um instrumento de par-
ticipação e informação para a concessão de lavra, tal como 
ocorre na França, poderia ser transplantada para o orde-
namento brasileiro na forma de critérios especiais para o 
licenciamento. O Código de Mineração em seu artigo 37 
define as condições para a outorga do título para a lavra. 
Acrescentar-se-ia às duas já existentes a obrigatoriedade de 
algo como um inquérito público na fase de licenciamento 
para que a o título seja concedido.

Para que o inquérito público seja inserida no orde-
namento jurídico brasileiro, primeiramente as normas pro-
cedimentais devem ser retiradas do plano regulamentar e 
inseridas no legal, como no Código de Mineração ou na Lei 
nº 6.938/1981, de Política Nacional do Meio Ambiente.

Independente do nome empregado – enquete públi-
ca, consulta pública ambiental, inquérito público – é im-
portante que as principais garantias procedimentais sejam 
previstas legalmente. 

A lei francesa, no Código de Meio Ambiente, delimita 
o objeto do inquérito, critérios gerais para a formação de 
uma comissão – possibilitando a atribuição de responsa-
bilidades, os documentos a estarem em domínio público 
e formas da população registrarem seus pareceres. Ainda, 
são estabelecidos uma duração mínima de 30 dias para esse 
mecanismo de consulta, suas formas mínimas de publici-
zação e as formas de contestação a serem feitas a decisões 
tomadas pela comissão. Não apenas, a autoridade tem o 
dever de explicitar dados exigidos pela lei, objeto da inves-
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tigação, as decisões que possam ser adotadas no final do 
inquérito e até a qualificação dos membros da comissão. A 
regulamentação caberia de garantir a eficácia axiológica de 
tais normas por regras supletivas.

Resta uma maior atenção nos mecanismos de partici-
pação pública para os demais regimes, inclusive o de auto-
rização de pesquisa. Isso não significa que adaptações dos 
títulos não devam ser feitas – especialmente considerando 
os aspectos geológicos, operacionais e econômicos da mi-
neração. 
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Introdução

O presente artigo pretende problematizar a temática 
da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, nos casos 
de cometimento de delitos ambientais, sempre a partir de 
um exame conjugado dos aspectos doutrinários e jurispru-
denciais da matéria, a fim de que se investigue de que for-
ma a doutrina jurídico-penal e os tribunais brasileiros vêm 
entendendo essa matéria. 

Dar-se-á enfoque, na pesquisa, à evolução da deno-
minada “teoria da dupla imputação”, que foi desenvolvida 
pela jurisprudência pátria como conseqüência da interpre-
tação dos dispositivos da Lei Federal nº 9.605/98, que trata 
dos crimes ambientais. Nessa linha, procurar-se-á investi-
gar de que modo pode ser aperfeiçoada a persecução penal 
dos entes coletivos, sabendo-se das especificidades estrutu-
rais que lhes são inerentes, e que os distinguem das pessoas 
físicas. 

Assim, os seguintes questionamentos podem ser co-
locados: será necessária, em todos os casos, a imputação 
simultânea de um crime ambiental às pessoas físicas e ju-
rídicas? De que forma se pode avançar no sentido da auto-
nomia de responsabilização entre indivíduos e entes coleti-
vos? Como tem sido a evolução jurisprudencial em relação 
a essa questão? Buscando esclarecer tais quesitos, o tema 
será desenvolvido em três momentos distintos.



Diego de Alencar Salazar Primo, Fernanda Dalla Libera Damacena, Fernanda de Souza Sezerino,
Guilherme Mariani, João Luis Nogueira Matias, Pedro Henrique Saad Messias de Souza

34

A primeira parte do texto realiza uma abordagem 
introdutória acerca da possibilidade de responsabilização 
criminal das pessoas jurídicas, avaliando-se a evolução 
normativa e os principais posicionamentos doutrinários 
acerca desse instituto. 

A seguir, já se poderá adentrar no conteúdo relativo 
à teoria da dupla imputação, a partir de uma dúplice pers-
pectiva: doutrinária e jurisprudencial, enfocando-se, neste 
último ponto, as decisões do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (que se destaca no cenário nacional em 
matéria ambiental, pela qualidade e pioneirismo de suas 
decisões). 

Por fim, na terceira parte do estudo, imerge-se em 
recentes contribuições teóricas que procuram aperfeiçoar 
os conteúdos dogmáticos do Direito Penal, no intuito de 
adaptar a teoria do delito ao modo de organização e estru-
turação das pessoas jurídicas, e por conseguinte, auxiliar o 
Poder Judiciário e os demais atores jurídicos no julgamento 
dos crimes ambientais.

O presente trabalho se desenvolveu com base em pes-
quisa bibliográfica (a partir do estudo de livros e artigos 
científicos) e documental (por meio do acesso à legislação e 
a decisões judiciais). 

1.  A Pessoa Jurídica e sua Responsabilização Criminal 
no Direito Ambiental Brasileiro 

No plano normativo brasileiro, a possibilidade de 
responsabilização criminal da pessoa jurídica em decorrên-
cia do cometimento de delitos ambientais está estabelecida 
desde o ano de 1988, ocasião em que a Constituição Fede-
ral, pioneiramente, trouxe a previsão, em seu artigo 225, 
§3º, de que “As condutas e atividades consideradas lesivas 
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ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados” 
(BRASIL, 1988).

Outra previsão de responsabilização da pessoa jurí-
dica está colocada no artigo 173, §5º, da Constituição, que 
integra o Título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”) 
e o Capítulo I (“Dos princípios gerais da atividade econô-
mica”), dispondo que a lei, sem prejuízo da responsabilida-
de individual dos dirigentes da pessoa jurídica, “[...] esta-
belecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições 
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra 
a ordem econômica e financeira e contra a economia popu-
lar” (BRASIL, 1988).

Na esfera da legislação ordinária, foi a Lei nº 9.605/98, 
dez anos depois da Constituição, a responsável pela regu-
lação do tema.  Segundo o seu artigo 3º, caput, as pesso-
as jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente, conforme o disposto nessa lei, “[...] nos casos 
em que a infração seja cometida por decisão de seu repre-
sentante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 
interesse ou benefício da sua entidade” (BRASIL, 1998). No 
parágrafo único do mesmo artigo, consta que “A respon-
sabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato” 
(BRASIL, 1998).

A edição da Lei nº 9.605/98 foi uma etapa importan-
te na consolidação das leis ambientais em âmbito federal, 
especialmente em função das inovações que trouxe para o 
Direito Penal Ambiental. Anteriormente à sua promulga-
ção, o ordenamento jurídico abrigava muitos dispositivos 
de cunho criminal ambiental, mas de forma esparsa e as-
sistemática. Os diplomas legais extravagantes possuíam 
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artigos isolados, que previam a punição de determinadas 
condutas (MILARÉ, 2011, p. 1276).

No mesmo sentido, Silvio Maciel (2009, p. 683) relata 
que o arcabouço legislativo-penal sobre o meio ambiente 
era marcado pela disseminação de um conjunto infindável 
de leis esparsas, que mais causavam insegurança jurídica 
do que tutelavam o bem ambiental.

Portanto, a edição da nova lei representou inegável 
avanço, pois teve o mérito de sistematizar e unificar as in-
frações penais contra o meio ambiente em um único diplo-
ma legal, embora ainda haja condutas lesivas tipificadas 
em outros textos normativos, perdendo-se a oportunidade 
de acabar com a pulverização legislativa então existente 
(MACIEL, 2009, p. 683; MILARÉ, 2011, p. 1277). 

Já o tema da responsabilização criminal da pessoa 
jurídica na seara dos delitos ambientais, que veio à tona 
com a Constituição e posteriormente com a Lei nº 9.605/98, 
foi muito discutido em âmbito doutrinário, e encontrou – e 
ainda encontra – muitos opositores, apesar da clareza do 
texto constitucional e legal, conforme se verá na sequência.

Em muitos países se admite tal tipo de responsabili-
zação41, cada qual com as suas particularidades, podendo-
-se citar: Austrália, Japão, China, Itália, França, Portugal, 
Espanha, Noruega, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Áus-
tria, Venezuela, Cuba, México e Canadá, dentre outros. A 
própria Associação Internacional de Direito Penal, em seu 
XIII Congresso, realizado em Cairo, no Egito, no ano de 
1984, já recomendava que os países reconhecessem a pos-
sibilidade de responsabilização penal das pessoas jurídicas 
(SIRVINSKAS, 2001; BELLO FILHO, 2015). Alguns anos 
antes, em 1977, o Conselho da Europa também havia su-

41  Para maiores detalhes sobre o assunto, conferir o estudo de Luís Augusto Sanzo 
Brodt e Guilherme de Sá Meneghin (2015).
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gerido aos seus integrantes que buscassem soluções para a 
responsabilização dos entes coletivos, em casos de violação 
ao meio ambiente (CAPPELLI, 1996).

Na Inglaterra, desde 1889, por meio do Interpretation 
Act, existe tal previsão. Já nos Estados Unidos, o primeiro 
caso envolvendo a responsabilização penal da pessoa jurí-
dica veio com uma decisão da Suprema Corte, em 1909, no 
caso United States v. New York Central & Hudson River and 
Railroad Company (COSTA, 2013).  

Algumas teorias já foram formuladas, ao longo da 
história, na tentativa de explicitação da personalidade dos 
entes morais. Pela teoria da ficção, formulada por Savigny, 
as pessoas jurídicas teriam uma existência fictícia, irreal ou 
de pura abstração, sendo incapazes de delinquir, por não 
possuírem consciência, vontade e ação. Já a teoria da reali-
dade (ou “orgânica”), defendida por Otto Gierke, conside-
ra que as pessoas coletivas são dotadas de uma personali-
dade real, de vontade própria, com capacidade de agir e de 
praticar ilícitos penais (PRADO, 2010, p. 439-440).

O Direito Penal brasileiro, de inspiração romano-
-germânica, consagrou por muito tempo o clássico brocar-
do latino societas delinquere non potest, segundo o qual as 
pessoas jurídicas seriam incapazes de delinquir. Admitir 
tal possibilidade seria confrontar as bases da teoria penal, 
fundamentada nos princípios da culpabilidade e da perso-
nalidade das penas (PRADO, 2010, p. 440-441). Sobre isso, 
Luiz Luisi (2003, p. 98) afirma que, para se inserir a respon-
sabilidade penal em nosso país, seria necessário retroagir à 
responsabilidade objetiva.

Seguindo essa linha crítica, Luiz Regis Prado afirma 
que a pessoa coletiva não possui consciência e vontade se-
melhantes à pessoa física, e com isso, não possuiria capa-
cidade de autodeterminação, de modo que “[...] só o ser 
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humano, enquanto pessoa-indivíduo, pode ser qualificado 
como autor ou partícipe de um delito” (2010, p. 441). Indo 
mais além, o autor questiona a própria necessidade de apli-
cação de uma sanção penal às pessoas jurídicas, indagando 
se não haveria outros meios mais eficazes e menos custosos 
(PRADO, 2010, p. 444).

Outros autores, segundo relata Silvio Maciel (2009, p. 
689), consideram que a Constituição Federal não indicou a 
possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídi-
ca. Para esse grupo, a redação do artigo 225, §3º, emprega 
o termo “condutas”, referindo-se às pessoas físicas, sujeitas 
às sanções penais; já a expressão “atividades” estaria se re-
ferindo às pessoas jurídicas, sujeitas a sanções administrativas.

Silvia Capelli (1996), porém, discordando, acredita 
que a expressão “pessoas físicas ou jurídicas” está entre 
vírgulas no intuito de explicitar o alcance do substantivo 
“infrator”, mas não no sentido de limitá-lo a somente uma 
ou outra pessoa.

Adentrando na seara jurisprudencial, Patryck de 
Araújo Ayala (2010, p. 444-445) comenta que, apesar da cla-
reza da disposição constitucional, e da sua confirmação le-
gislativa em 1998, houve dificuldades na sua concretização 
pelo Poder Judiciário. Inicialmente, precisou-se reconhecer 
a própria possibilidade de responsabilização da pessoa ju-
rídica, aspecto esse que foi o de mais problemática aceita-
ção no seio doutrinário, conforme visto.

No panorama das cortes nacionais, a admissão da 
possibilidade de responsabilização penal das pessoas jurí-
dicas pela prática de delitos ambientais, independentemen-
te de seus dirigentes, somente ocorreria no ano de 2001, em 
acórdão pioneiro do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina, no julgamento do recurso criminal nº 00.020968-6 
(AYALA, 2010, p. 445).
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No âmbito da Justiça Federal, o Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região abrigou o primeiro caso, de nº 
2002.04.01.0138430, em que se admitiu a possibilidade de 
responsabilização da Petrobras (Petróleo Brasileiro S/A), 
por um vazamento de óleo ocorrido no Paraná. Contudo, 
a primeira decisão condenatória somente seria proferida 
em seis de agosto de 2003, também pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, no processo de nº 2001.72.04002225-0 
(AYALA, 2010, p. 446-447). 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal orien-
tação se firmou no julgamento do Recurso Especial nº 
564.960/SC, julgado pela sua Quinta Turma, em que se mar-
ca o reconhecimento, no espaço dos tribunais superiores, 
da plena eficácia da regra constitucional, que representou, 
justamente, a opção política nacional no sentido de procu-
rar responder adequadamente às novas formas de crimina-
lidade, conforme refere Patryck de Araújo Ayala (2010, p. 
448-449).   

Nesse acórdão, que por muito tempo foi referência de 
entendimento no STJ, está assentado que “A Lei ambiental, 
regulamentando preceito constitucional, passou a prever, 
de forma inequívoca, a possibilidade de penalização cri-
minal das pessoas jurídicas por danos ao meio-ambiente” 
(BRASIL, 2005). Além disso, salienta-se na própria ementa 
que “A responsabilização penal da pessoa jurídica pela prá-
tica de delitos ambientais advém de uma escolha política, 
como forma não apenas de punição das condutas lesivas 
ao meio-ambiente, mas como forma mesmo de prevenção 
geral e especial” (BRASIL, 2005).

 Atualmente, o instituto da responsabilização da pes-
soa jurídica por delitos contra o meio ambiente já se solidi-
ficou em doutrina e em jurisprudência – apesar de algumas 
divergências pontuais -, e vem sendo um instrumento de 
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direito positivo extremamente importante na preservação 
do ambiente e na garantia do direito fundamental ao am-
biente sadio e ecologicamente equilibrado (BELLO FILHO, 
2015). Pensar o contrário seria situar o Direito Penal na 
contramão da história e dos novos influxos advindos das 
transformações sociais (SIRVINSKAS, 2001). 

Tal é a razão pela qual Édis Milaré (2011) afirma que, 
diante da expressa determinação constitucional e legal, não 
cabe mais entrar no mérito da polêmica sobre a pertinência 
ou não da responsabilização penal das pessoas jurídicas. 
Melhor será exercitar e perseguir os meios mais adequados 
para a efetiva implementação dos desígnios legislativos. 
Citando o francês Boris Starck, Milaré (2011, p. 1290) com-
plementa dizendo que “[...] o jurista não pode esperar por 
um Direito ideal. Ele deve trabalhar com o Direito existen-
te, em busca de soluções melhores”.

Também para Paulo Affonso Leme Machado (2010, p. 
742), conservar-se unicamente a responsabilidade da pes-
soa física frente aos crimes ambientais, excluindo as pes-
soas coletivas, é aceitar a imprestabilidade ou a inutilidade 
do Direito Penal para colaborar na melhoria, proteção e re-
cuperação do meio ambiente.

Nessa linha, acredita-se que tal previsão reforça e 
consolida o princípio da responsabilização, do modo mais 
abrangente possível, esse que é considerado um dos prin-
cípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental42. Nas 
palavras de José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo 
Ayala (2012a, p. 59), “Não há Estado Democrático de Direi-
to se não é oferecida a possibilidade de aplicar toda espécie 
de sanção àquele que ameace ou lese o meio ambiente”.

42  A noção de princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental vem da obra de 
José Rubens Morato Leite (2010). Sobre o “Estado de Direito Ambiental”, consultar 
o livro organizado por José Rubens Morato Leite, Heline Sivini Ferreira e Matheus 
Almeida Caetano (2012b).
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À vista disso, estando estabelecida a base normativa 
para a responsabilização penal das pessoas jurídicas, 
não cabe mais insistir numa interpretação restritiva e 
inviabilizadora de sua concretização. A insipiência ou falta 
de amadurecimento da dogmática jurídico-penal não pode 
ser responsável por uma interpretação isolada e estática da 
Constituição.

O texto constitucional representou enorme avanço, 
que deve influenciar e servir de alavanca para o desen-
volvimento doutrinário. A Constituição deu o suporte e 
a legitimidade para o avanço da doutrina. Esta não pode, 
portanto, pretender “amarrar” a Constituição, inibindo sua 
evolução e concretização.

2.  A Pessoa Jurídica como Sujeito Ativo do Crime 
Ambiental e a Tese da Dupla Imputação: 
considerações doutrinárias e evolução jurisprudencial

Neste momento, far-se-á uma abordagem focada na 
explicitação da teoria da dupla imputação, a partir de duas 
vertentes: doutrinária e jurisprudencial.

2.1. A Crítica Doutrinária 

Rafael de Oliveira Costa (2015), construindo sua re-
flexão a partir dos princípios da força normativa, da má-
xima efetividade e da unidade da Constituição, chega à 
conclusão de que a hermenêutica adequada do texto cons-
titucional, especialmente do enunciado normativo previsto 
no artigo 225, §3º, da Carta Magna, é aquela que busca oti-
mizar a aplicação do direito fundamental ao meio ambien-
te (artigo 225, caput, da CF). Na dicção de Antonio Herman 
Benjamin (2010), trata-se de realizar um “reforço exegético 
pró-ambiente” das normas infraconstitucionais.
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A teoria da dupla imputação, no entanto, vai no sen-
tido contrário ao do texto constitucional, reduzindo o seu 
âmbito de aplicação, já que ela permite a persecução pe-
nal das pessoas jurídicas somente quando há, concomitan-
temente, a descrição e imputação de uma conduta pratica 
por uma pessoa física – em conformidade com a teoria clás-
sica da responsabilidade penal (COSTA, 2015). 

Vê-se, portanto, que tal exigência restritiva limita a 
tutela do meio ambiente, reduzindo a força normativa e 
a efetividade do dispositivo constitucional, já que ao se 
condicionar a responsabilidade do ente coletivo à da pes-
soa física, cria-se requisito não previsto pela Constituição. 
Trata-se, pois, de uma indevida restrição aos efeitos do 
mandado de criminalização43 contido no aludido preceito 
constitucional, que favorece a impunidade do ente moral, 
especialmente diante da dificuldade de individualização 
das responsabilidades nas corporações complexas (COS-
TA, 2015).

Nas grandes companhias, torna-se muito difícil iden-
tificar a pessoa física diretamente responsável pelo ato. As-
sim, a ausência de apuração ou a atipicidade da conduta de 
dirigentes da corporação não pode conduzir à irresponsa-
bilidade penal da pessoa jurídica, notadamente em função 
das recentes evoluções na seara da teoria do delito (COS-
TA, 2015).

Nesse sentido, aliás, uma rápida consulta aos re-
pertórios jurisprudenciais disponíveis em meio eletrônico 
permite atestar que muitas das denúncias ajuizadas pelo 
Ministério Público acabavam sendo rejeitadas exatamente 
com base na exigência da “dupla imputação”, extinguin-

43  Sobre o tema dos “mandados de criminalização”, ver a obra de Luciano Feldens 
(2005).
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do-se, por conseqüência, o processo criminal, logo no seu 
início.

Desse modo, ainda que o Direito Penal clássico não 
tenha estabelecido critérios adequados para a responsa-
bilização da pessoa jurídica por crimes ambientais, isso 
não pode redundar no esvaziamento do artigo 225, §3º, da 
Constituição Federal. E com o objetivo de impedir que a 
pessoa jurídica obtenha vantagens advindas de práticas de 
delitos, a adequada interpretação do texto constitucional só 
pode ser aquela que ultrapasse a teoria da dupla imputa-
ção e confira ao dispositivo constitucional a máxima força 
normativa e efetividade (COSTA, 2015). 

Veja-se, pois, a importância de se abandonar a tese da 
dupla imputação, que pode ser responsável por diversos 
equívocos. De um lado, pode ocorrer que uma pessoa jurí-
dica, dotada de uma organização interna voltada à prática 
de crimes, deixe de ser punida em razão da não identifica-
ção dos possíveis responsáveis. De outro lado, pode uma 
pessoa jurídica ser punida injustificadamente, apenas em 
decorrência do ato de um indivíduo que se aproveitou do 
aparato disponível na empresa. A tese da dupla imputação, 
pois, pode causar injustiças nos dois extremos: de um lado, 
deixa-se de punir quando necessário; de outro, pune-se em 
excesso.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode admitir 
que a empresa seja sempre, e em todos os casos, responsa-
bilizada penalmente quando não for possível localizar um 
empregado autor do delito, e tampouco é possível gerar a 
responsabilidade da empresa automaticamente, pelo mero 
fato de que seu empregado tenha cometido um benefício 
em benefício desta (DÍEZ, 2013, p. 59).

Nesse sentido, os atos praticados por mero capricho 
de pessoas físicas, sem direta vinculação com a atividade 
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empresarial, não podem ser atribuídos à pessoa jurídica. 
Quando são praticados em interesse exclusivo do agente, 
o que existe é apenas a utilização da estrutura de uma pes-
soa jurídica para a prática de um crime individual (BELLO 
FILHO, 2015).

A partir dessa nova orientação, a apuração das res-
ponsabilidades das pessoas físicas e jurídicas pelo come-
timento de crimes ambientais passará a ser feita de modo 
particularizado e independente, sem vinculações obrigató-
rias. Assim, em cada situação concreta, far-se-á uma análi-
se individualizada, de modo que as denúncias poderão ser 
oferecidas somente contra a pessoa física, somente contra a 
pessoa jurídica, ou, quando restar comprovado, em desfa-
vor de ambas. A dupla imputação, nesse caso, deixa de ser 
obrigatória, para ser uma decorrência das circunstâncias 
apuradas em cada procedimento investigatório.

Conforme bem aponta Ney de Barros Belo Filho 
(2015), a exigência da dupla imputação é construção juris-
prudencial que carece de previsão legal, e é incompatível 
com o modelo dogmático vigente. Tal entendimento parece 
ter sido motivado por uma confusão entre a matéria pro-
batória e os elementos constitutivos do tipo penal: desse 
modo, não se conhecendo a identidade de um dos culpa-
dos, não seria possível processar nenhum deles. É como se 
os tribunais houvessem criado uma espécie de “cláusula 
extralegal” de exclusão da responsabilidade criminal, sem 
qualquer base legal. 

Parece claro, pois, que as pessoas físicas e jurídicas 
podem ser responsabilizadas isoladamente, quando for o 
caso de não conhecimento de elementos necessários para a 
configuração de uma ou de outra responsabilidade (BELLO 
FILHO, 2015).
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2.2. O Caminho da Jurisprudência

No sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, 
realizou-se pesquisa jurisprudencial, com a expressão “du-
pla imputação”, obtendo-se o retorno de 24 (vinte e quatro) 
acórdãos, muitos dos quais foram excluídos por não trata-
rem especificamente de matéria ambiental. 

O documento mais antigo, relativo ao tema aqui tra-
tado, é o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 
20.601/SP, da Quinta Turma, datado de 2006, já acolhendo 
o denominado “sistema ou teoria da dupla imputação”, e 
fazendo referência ao Recurso Especial nº 564.960/SC, já ci-
tado neste trabalho, que obteve destaque exatamente por 
afirmar a tese da dupla imputação, ao indicar que “A pes-
soa jurídica só pode ser responsabilizada quando houver 
intervenção de uma pessoa física, que atua em nome e em 
benefício do ente moral” (BRASIL, 2005).

A partir daí, todos os demais julgados do STJ farão 
remissão à tese da dupla imputação. É somente a partir 
do HC nº 248.073/MT, de abril de 2014, que a Corte Supe-
rior começará a citar uma decisão paradigma do STF, que 
adiante será comentada. Porém, nesse habeas corpus do 
STJ, ainda se acabou determinando que a pessoa jurídica 
denunciada permanecesse no polo passivo da ação penal 
(BRASIL, 2014a).

Posteriormente a isso, todos os acórdãos já tratam da 
responsabilidade das pessoas jurídicas de modo a superar 
a tese da dupla imputação, citando sempre o julgado do 
Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário nº 
548.181/PR.

Ao realizar-se novamente a busca com a expressão 
“dupla imputação”, dois resultados são encontrados no 
campo atinente aos “informativos de jurisprudência”. Um 
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deles é o Informativo nº 290, oriundo do Recurso em Man-
dado de Segurança nº 20.601-SP, julgado em junho de 2006 
(conforme já apontado), e que expressa o antigo entendi-
mento do tribunal:

[...] a pessoa jurídica tem responsabilidade penal quan-
do houver imputação simultânea do ente moral e da 
pessoa física que atua em seu nome ou em seu benefí-
cio, porquanto o ente moral não pode ser responsabili-
zado de forma dissociada da atuação da pessoa física, 
porque essa age com elemento subjetivo próprio (BRA-
SIL, 2006).

Já o Informativo nº 566, mais recente, baseado no Re-
curso em Mandado de Segurança nº 39.173-BA, julgado em 
agosto de 2015, expressa o atual entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, e marca a virada interpretativa no sen-
tido da desnecessidade da dupla imputação, de modo con-
sentâneo ao posicionamento já externado pelo STF. Confor-
me quedou registrado, “[...] é possível a responsabilização 
penal da pessoa jurídica por delitos ambientais indepen-
dentemente da responsabilização concomitante da pessoa 
física que agia em seu nome” (BRASIL, 2015).  

Adentrando no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, deve-se fazer menção a uma decisão pioneira, 
que merece elogios, até mesmo por ser anterior à decisão 
paradigma prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Tra-
ta-se da Apelação Criminal nº 0010064-78.2005.404.7200, 
julgada em agosto de 2012, e que expressamente rechaçou a 
aplicação da teoria da dupla imputação, a partir de uma so-
fisticada argumentação embasada na obra do doutrinador 
espanhol Carlos Gómez-Jara Díez, que por sua vez, encon-
tra respaldo para a sua tese na Teoria dos Sistemas Sociais Au-
topoiéticos, do jurista e sociólogo alemão Niklas Luhmann44.

44  Para uma visão abrangente acerca do pensamento luhmanniano, consultar a obra 
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Consta do documento a expressa afirmação de que 
“[...] a responsabilidade penal da empresa não está atrela-
da ao prosseguimento da persecução criminal em desfavor 
de seu administrador” (BRASIL, 2012a). Outrossim, refere 
que não apenas as pessoas físicas, “[...] mas também as de-
nominadas pessoas morais são, da perspectiva do ordena-
mento jurídico, sistemas caracterizados pela ‘autopoiese’, 
ou seja, pela capacidade de engendrarem a si próprias, re-
produzirem [...] a si mesmas”. E exatamente “Por conta 
dessa qualidade, que lhes confere autonomia suficiente, 
podem ser centros de imputação de práticas tipificadas 
penalmente” (BRASIL, 2012a).

Pouco mais de um mês após essa decisão, a Sétima 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região chegou 
a negar provimento a um Recurso em Sentido Estrito in-
terposto pelo Ministério Público Federal, por unanimida-
de, com fundamento na tese da dupla imputação. Segundo 
constou da ementa do acórdão, “Aceita-se a responsabili-
zação penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, des-
de que ela seja denunciada em coautoria com pessoa física 
que tenha agido com elemento subjetivo próprio”. Assim, 
“Inexistindo a dupla imputação, impõe-se a manutenção 
da decisão que rejeitou a denúncia [...]” (BRASIL, 2012b). 

No entanto, posteriormente, a Corte Regional voltou 
a posicionar-se diferentemente, fazendo alusão às novas 
decisões dos Tribunais Superiores. Da ementa do acórdão 
prolatado pelo TRF-4, constou o seguinte entendimento:

De acordo com recentes entendimentos dos Tribunais 
Superiores, a teoria da dupla imputação, segundo a 
qual a responsabilidade penal da pessoa jurídica não 

organizada por Dalmir Lopes Jr. e André-Jean Arnaud (2004). Para uma abordagem 
mais introdutória, ver o livro de Osvaldo Dallera (2012). Outrossim, para uma visão 
da teoria luhmanniana aplicada ao Direito, leia-se o trabalho de Leonel Severo Rocha, 
Germano Schwartz e Jean Clam (2013).
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poderia ser dissociada da pessoa física atuante em seu 
benefício, não encontra suporte jurídico, já que não há 
tal exigência no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 
Logo, é possível a responsabilização, em isolado, da 
pessoa jurídica envolvida na prática de crime ambien-
tal (BRASIL, 2014b).

No Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma, em acór-
dão relatado pelo Ministro Dias Toffoli, e julgado em setembro 
de 2011, já havia indicado que “[...] a responsabilização penal da 
pessoa jurídica independe da responsabilização da pessoa natu-
ral”, ainda que tal afirmação, nesse caso, não tenha recebido um 
exame mais aprofundado (BRASIL, 2011). 

No entanto, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 
548.181/PR foi de considerável importância, pois se tornou pa-
radigma em relação à temática, tratando unicamente dessa ques-
tão, e trazendo importante orientação aos demais profissionais do 
Direito.

O acórdão refere que o artigo 225, §3º, da Constituição 
Federal, não condiciona a responsabilização penal da pessoa ju-
rídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da 
pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma 
constitucional, diz o STF, não impõe a necessária dupla imputa-
ção (BRASIL, 2013).

Para a Corte, as organizações corporativas complexas da 
atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de 
atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, 
as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta 
(BRASIL, 2013).

Assim, condicionar a aplicação do art. 225, §º, da CF, 
a uma concreta imputação também da pessoa física implica 
indevida restrição da norma constitucional, que expressa 
a intenção do constituinte originário não apenas de am-
pliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar 
a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas 
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dificuldades de individualização dos responsáveis inter-
namente às corporações, além de reforçar a tutela do bem 
jurídico ambiental (BRASIL, 2013).

Evidentemente, completa o STF, a identificação dos 
setores e agentes internos da empresa determinantes para 
a produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada 
no caso concreto, como forma de esclarecer se esses indiví-
duos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regu-
lar de suas atribuições internas à sociedade, e também para 
verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício 
da entidade coletiva (BRASIL, 2013).

No entanto, tal esclarecimento, relevante para fins de 
imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se con-
funde com a subordinação da responsabilização da pessoa 
jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pes-
soas físicas envolvidas. Até porque, frequentemente, as res-
ponsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou par-
tilhadas de tal modo que não permitirão a imputação da 
responsabilidade penal individual (BRASIL, 2013).

Como se vê, tal decisão esclarece lucidamente a ques-
tão, e desconstitui, com acerto, os equívocos decorrentes da 
adoção da tese da dupla imputação. Esse acórdão foi rela-
tado pela Ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pelos 
votos favoráveis dos Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto 
Barroso. Restaram vencidos os Ministros Marco Aurélio e 
Luiz Fux, que se mantiveram refratários à mudança de po-
sicionamento. 

Analisada, pois, a evolução jurisprudencial até agora 
percorrida em relação à tese da dupla imputação, pode-se 
passar ao próximo tópico.
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3.  Novos Rumos para o Direito Penal Ambiental: em 
busca de conceitos adequados à organização das 
pessoas jurídicas

A partir do momento em que o legislador brasileiro 
introduziu um sistema de penalização autônomo para a 
pessoa jurídica, surge, consequentemente, a necessidade 
de que se estabeleçam categorias autônomas de responsa-
bilização da pessoa jurídica (DÍEZ, 2013, p. 8)45.

A responsabilidade penal da pessoa jurídica, embo-
ra tenha contado com forte oposição doutrinária, é uma 
realidade no ordenamento jurídico brasileiro, cabendo à 
dogmática explorar novos modelos de responsabilização, 
buscando um conceito próprio de culpabilidade da pessoa 
jurídica, para que não se esvazie o requisito do nullum crime 
sine culpa (“não há crime sem culpa”) (TANGERINO, 2010).

Assim como a teoria do delito para as pessoas natu-
rais levou décadas para desenvolver-se até o grau de preci-
são que tem hoje, também a teoria do delito e da pena para 
pessoas coletivas terá que sofrer uma paulatina evolução 
(DÍEZ, 2013, p. 9).

Como se sabe, a dogmática jurídico-penal tradicional, 
baseada fundamentalmente no conceito de ação, rejeitou a 
possibilidade de que a empresa pudesse atuar sozinha. De 
acordo com esse pensamento, somente as pessoas físicas 

45  Além de todo o arcabouço normativo já citado, importante inovação legislativa 
ocorreu com a publicação da Lei nº 12.846/2013, denominada “Lei Anticorrupção”, 
e que estabelece um sistema de responsabilização administrativa e civil das pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Digno de nota é o Art. 
3º dessa Lei, que vem ao encontro de tudo o que aqui já foi abordado. Referido dis-
positivo menciona que “A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a respon-
sabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer outra 
pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito” (BRASIL, 2013). Além do 
mais, importante o §1º desse artigo, o qual dispõe que “A pessoa jurídica será respon-
sabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais 
referidas no caput”. Como se vê, trata-se exatamente do entendimento que vem sendo 
aplicado ao Direito Penal, com o fim de abandono da tese da dupla imputação. 
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têm capacidade de ação, motivo pelo qual a empresa, no 
máximo, poderia adquirir certa capacidade de ação por 
meio de seu representante (DÍEZ, 2013, p. 29-30).

No entanto, para que melhor se compreenda a ques-
tão das pessoas jurídicas, o conceito de “ação” deve dar 
lugar ao conceito de “organização”, mais adequado para 
que se pense de acordo com a lógica empresarial. Dessa 
maneira, o sistema organizativo empresarial – assim como 
para as pessoas físicas – começa a desenvolver com o tem-
po uma complexidade interna que se transforma em capa-
cidade de auto-organização, autodeterminação e autocon-
dução. Então, torna-se possível afirmar que a “capacidade 
de agir” transmuda-se em “capacidade de organização” 
(DÍEZ, 2013, p. 32).

Essa perspectiva traz novos horizontes para o desen-
volvimento da dogmática penal, que não precisará mais fi-
car presa a uma noção individualista de culpabilidade. Até 
porque, como ressalta Carlos Gómez-Jara Díez (2013, p. 
30), enquanto se estiver utilizando a semântica da ação, que 
é própria das pessoas físicas, ficará destinada ao fracasso 
qualquer tentativa de transposição dessa categoria para o 
âmbito empresarial.   

Importante consideração é feita por Ney de Barros 
Bello Filho (2015), para quem a noção de culpabilidade não 
representa um conceito dogmático absoluto, impassível de 
modificações no contexto histórico. A culpa não é um dado 
que possa defluir de alguma realidade naturalística, e que 
está presente ontologicamente na conduta da pessoa física 
e ausente nos atos imputáveis à pessoa jurídica. Logo, tor-
na-se possível a esquematização de um novo pensamento a 
ser aplicado às pessoas jurídicas.

Nesse sentido, Davi Tangerino (2010) explica que as 
diferentes teorias apresentadas em relação à culpabilidade 
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das pessoas jurídicas, apesar de suas divergências internas, 
mostram-se afinadas com os programas de compliance, ter-
mo também referido como “ética nos negócios” (business 
ethics) e “governança corporativa” (corporate governance). 
Resumidamente, trata-se de um conjunto de mecanismos 
a serem implementados no âmbito das empresas, que bus-
ca a conformação das práticas corporativas a determinados 
objetivos e valores.

Refinando mais esse conceito, Rodrigo Sánchez Rios 
e Caio Antonietto (2015) aduzem que o compliance pode ser 
entendido como um conjunto de medidas pelas quais as 
empresas buscam garantir o cumprimento das regras vi-
gentes, relacionadas com a sua atividade, bem como ob-
servar princípios de ética e integridade corporativa. O com-
pliance surge, assim, da necessidade de mitigar os riscos 
gerados pela atividade corporativa, como o objetivo de evi-
tar práticas ilícitas por parte de uma estrutura organizada 
empresarial46. 

A proposta construtivista de Carlos Gómez-Jara Díez 
- concebida, como já dito, com subsídio no pensamento de 
Niklas Luhmann - compreende a culpabilidade empresa-
rial como a cultura empresarial de descumprimento do Direito. 
A partir disso, o reconhecimento de uma esfera de autono-
mia à empresa com a conseguinte obrigação de fidelidade 
ao Direito provoca, de modo análogo ao que foi feito no 
indivíduo, o nascimento do cidadão (corporativo) fiel ao 
Direito. Portanto, o papel que garante o Direito Penal (em-
presarial) é o papel do cidadão (corporativo) fiel ao Direito 
e, em conseqüência, a não institucionalização dessa cultura 
empresarial de fidelidade ao Direito constitui o descumpri-
mento desse papel de fidelidade (DÍEZ, 2013, p. 37).

46  Sobre o compliance na seara ambiental, consulte-se o artigo de Andressa Paula de 
Andrade, Érika Mendes de Carvalho e Pedro Paulo da Cunha Ferreira (2015).
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Nesse contexto, uma das vantagens mais importantes 
na introdução de um sistema autônomo de responsabiliza-
ção das pessoas jurídicas é a promoção de uma cultura de 
cumprimento da lei por parte dos entes coletivos. Isto é, se 
as empresas podem evitar sofrer a imposição de uma pena 
mediante a institucionalização de uma verdadeira e efetiva 
cultura de fidelidade ao Direito, então haverá um estímulo 
à adoção de programas de cumprimento (compliance pro-
grams) que reduzam o risco de comissão de ilícitos penais. 
Se, ao contrário, não se premia adequadamente a empresa 
cumpridora da lei, os comportamentos corporativos que 
tantos danos causam à sociedade continuarão acontecendo 
(DÍEZ, 2013, p. 9).

Assim, o modelo construtivista de autorresponsabili-
dade penal empresarial incentiva as empresas a cumprirem 
com o seu papel de cidadãos corporativos fiéis ao Direito, 
ou seja, estimula o estabelecimento de uma cultura empre-
sarial de observância do Direito (DÍEZ, 2013, p. 58-59). Fa-
z-se possível, dessa maneira, vislumbrar um novo concei-
to de culpabilidade empresarial, obviamente não idêntico 
ao da culpabilidade individual, mas a ela equivalente, de 
modo a preservar as especificidades de cada pessoa (natu-
ral e jurídica) (DÍEZ, 2013, p. 36).

De modo correlato ao tema da culpabilidade empre-
sarial, Carlos Gómez-Jara Díez igualmente apresenta uma 
definição de imputabilidade adequada à organização das 
pessoas jurídicas. Essa delimitação é necessária porque, 
de modo geral, a discussão sobre a responsabilidade pe-
nal empresarial generaliza a possibilidade, prima facie, de 
todas as empresas serem responsabilizadas penalmente. 
Entretanto, segundo ele, parece mais adequado para a ló-
gica jurídico-penal que existam organizações empresariais 
imputáveis – com capacidade de culpabilidade – e orga-
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nizações empresariais inimputáveis – sem capacidade de 
culpabilidade (DÍEZ, 2013, p. 32).

Do mesmo modo que uma criança não é imputável 
no Direito Penal tradicional até que seu sistema psíquico 
não seja suficientemente complexo, isto é, até que tenha 
alcançado um determinado nível de autorreferencialidade 
e autoconsciência, tampouco a pessoa jurídica pode con-
siderar-se imputável até que atinja um patamar de auto-
-organização suficientemente complexo. Assim, também 
as empresas deverão superar um limite de complexidade 
interna suficiente, para serem imputáveis no âmbito do Di-
reito Penal empresarial. Nesse sentido, uma sociedade de 
fachada, por exemplo, desprovida de uma complexidade 
interna satisfatória, não poderia ser considerada imputável 
penalmente (DÍEZ, 2013, p. 35).

Sobre esse aspecto, relativo à avaliação da imputabi-
lidade das pessoas jurídicas, importante observação pode 
ser retirada do acórdão pioneiro do TRF da 4ª Região, aqui 
já citado. Destaca o relator, o Desembargador Federal Pau-
lo Afonso Brum Vaz, que, se por um lado, as sociedades 
anônimas, com seus estatutos constitutivos, realização 
periódica de assembleias gerais e reuniões frequentes de 
conselhos fiscais e administrativos, mostram-se, ao menos 
em tese, dotadas de suficiente complexidade para que lhes 
seja atribuída a prática de eventuais delitos, nem sempre 
o mesmo se poderá dizer de pessoas jurídicas de pequeno 
porte, tais como as empresas individuais de responsabili-
dade limitada (previstas no artigo 44, inciso VI, do Código 
Civil), pois, nesses casos, possivelmente haverá estreitíssi-
ma identidade entre o ente moral e a pessoa física que de-
termina a condução de seus negócios. Conclui o julgador 
afirmando que se trata de “[...] tópico desafiador, que deve 
ser cautelosamente estudado tanto pela doutrina de ponta 
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como pelos órgãos judicantes, a fim de que se formulem 
critérios seguros e objetivos de imputabilidade” (BRASIL, 
2012).

Como se percebe, a proposta teórica do “construtivismo 
sistêmico”, aqui apresentada apenas brevemente, comporta gran-
des vantagens, tanto científico-dogmáticas como político-crimi-
nais. E ainda que, em certos pontos, possa parecer muito abstra-
ta, ela certamente oferece uma contribuição original ao Direito 
Penal contemporâneo, que poderá, a partir de seus pressupostos, 
oferecer uma resposta adequada à complexidade empresarial dos 
dias atuais e à realidade que modela a identidade da sociedade 
pós-industrial (DÍEZ, 2013, p. 60). 

Veja-se, portanto, a partir do que foi exposto ao lon-
go desta pesquisa, que o tema da responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas é merecedor de cuidadoso estudo, a 
fim de que, mais e mais, aperfeiçoem-se os entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais acerca dessa matéria, que 
não se restringe ao ambiente acadêmico, mas que possui 
repercussão direta no cotidiano das práticas judiciárias.

Conclusão

A partir do que foi até então exposto, pode-se con-
cluir que o Direito Penal Ambiental brasileiro sofreu gran-
des modificações ao longo das últimas duas décadas, pas-
sando por distintas fases.

De início, o reconhecimento constitucional da possi-
bilidade de responsabilização criminal das pessoas jurídi-
cas. Dez anos depois, a edição de uma lei ordinária, regu-
lamentando o comando constitucional. Alguns anos após, 
surgem as primeiras decisões judiciais endossando tal es-
pécie de responsabilização.

Na esfera jurisprudencial, num primeiro momento, 
firmou-se o entendimento segundo o qual as pessoas ju-
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rídicas somente poderiam ser processadas criminalmente 
em conjunto com os indivíduos acusados, por entender-se 
que os entes coletivos não teriam capacidade de agir por 
si próprios, entendimento esse que ficou conhecido como 
“teoria da dupla imputação”, e que por muitos anos foi 
adotado, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Porém, a evolução das ideias, especialmente no cam-
po doutrinário, acabou provocando ressonâncias nos tri-
bunais brasileiros, primeiramente na Justiça Federal da 4ª 
Região, para posteriormente alcançar as Cortes Superiores, 
modificando-se o posicionamento até então consolidado, e 
revisando-se a tese da dupla imputação.

Dessa forma, pode-se dizer que os avanços até hoje 
observados em relação à tutela civil do meio ambiente, des-
de a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, 
começam agora ser sentidos com mais força na seara crimi-
nal (até mesmo em função da previsão legal mais recente, 
datada de 1998, embora a Constituição já a trouxesse desde 
1988).        
 

O abandono da teoria da dupla imputação, portanto, 
abre caminho para a modernização da tutela penal ambien-
tal, especialmente em tempos de exacerbação dos riscos 
globais, que se acrescem aos riscos concretos conhecidos 
há mais tempo.  

É preciso, pois, que o Poder Judiciário, por meio de 
uma hermenêutica jurídica ambiental qualificada (LEITE; VE-
NÂNCIO, 2015), possa, cada vez mais, contribuir para a 
efetivação do direito fundamental ao meio ambiente equi-
librado, concretizando as regras e princípios dispostos na 
Constituição Federal.

Por fim, e segundo afirma Maurício Martins Reis 
(2014), mutável que é a realidade social, compreende-se 
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que mude também, com o correr do tempo, o entendimen-
to das normas jurídicas, ainda que permaneçam invariá-
veis os respectivos textos normativos. Nada mais natural, 
assim, que a evolução da jurisprudência, através da cons-
tante revisão das teses jurídicas fixadas. 
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Introdução

O agravamento do fenômeno natural conhecido por 
“efeito estufa” e a existência de relação causal entre ele e as 
mudanças climáticas pelas quais vem passando o planeta 
são, atualmente, objeto de relativo consenso entre os espe-
cialistas. O último relatório de avaliação emitido pelo In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), documento 
intitulado “AR5” ou “Fifth Assessment Report”, divulgado 
em novembro de 2014, não deixa dúvidas de que o aumen-
to da temperatura média global da superfície terrestre é, 
em grande parte, causado por fatores antropogênicos, no-
tadamente o significativo crescimento na emissão de gases 
como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso47 
(IPCC, 2014, p. 5), os quais, ao se acumularem na atmosfe-
ra, impedem a manutenção do equilíbrio térmico na Terra, 
fazendo com que ela retenha mais radiação e, consequente-
mente, mais calor.

Dentre as consequências do agravamento do aqueci-
mento global, é possível citar a acidificação dos oceanos, a 
ocorrência de secas, precipitações excessivas, ciclones, on-
das anormais de calor e o aumento do nível do mar. Todos 
esses acontecimentos, eventos naturais extremos, impac-
tam diretamente na qualidade de vida de nós, seres huma-
nos, bem como no próprio equilíbrio ecológico, isto é, do 
meio ambiente considerado em seu aspecto natural. 

47 
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Em outras palavras, as mudanças climáticas provo-
cam e continuarão a provocar danos ambientais, aqui en-
tendidos como lesões intoleráveis causadas por qualquer 
ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, direta ou 
indiretamente, cujas proporções e frequência tendem a ser 
cada vez maiores.

Por outro lado, é inconteste que a ação antropogê-
nica contribui para a ocorrência dessas mudanças e, con-
sequentemente, dos danos delas decorrentes. No AR5, 
o IPCC classificou como extremely likely (“extremamente 
provável”, sinalizando uma probabilidade avaliada entre 
95-100%) (IPCC, 2013, p. 36) o fato de que mais da metade 
do aumento observado na temperatura média global da su-
perfície terrestre, entre os anos de 1951 e 2010, foi causado 
por fatores antropogênicos, especialmente pelo acréscimo 
nas emissões de gases do efeito estufa (IPCC, 2014, p. 5).

Desse modo, se, por um lado, não se tem certeza 
científica absoluta acerca do grau de participação das ati-
vidades humanas na ocorrência dos danos decorrentes de 
mudanças climáticas, por outro, sabe-se que fatores antro-
pogênicos, de fato, contribuem para o agravamento desse 
quadro, razão pela qual sua participação na consumação 
do evento danoso há de ser levada em conta pelo Direito.

Os danos ambientais, ao contrário dos ditos “tradi-
cionais”, caracterizam-se por terem causalidade complexa, 
isto é, não-linear, engendrados que são por uma multipli-
cidade de fatores, provocados por inúmeros indivíduos es-
palhados pelo mundo, sem que se entenda com precisão os 
mecanismos por meio dos quais surgem e se concretizam. 
Isso, todavia, não pode mais servir de escusa para que se 
deixe de imputar o dever reparatório, ainda que parcial-
mente, aos indivíduos que contribuíram para a ocorrência 
dos danos. 
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Não obstante, o modelo clássico de responsabilidade 
civil vem-se mostrando insuficiente para assegurar a efeti-
va reparação do bem ambiental lesado, o que se deve a uma 
série de motivos, merecendo destaque o fato de que, mui-
tas vezes, o responsável pelo dano ambiental não dispõe de 
capacidade econômica para promover a sua reparação, o 
que tem frustrado um dos principais escopos da responsa-
bilidade civil, deixando o bem ambiental carente de reparo.

É importante, assim, pensar em formas alternativas 
de assegurar o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, o que, necessariamente, passa 
pela adoção de medidas que promovam a efetiva reparação 
do bem ambiental lesado, superando as limitações dos 
instrumentos jurídicos já existentes.

Tem sido comum, nos últimos tempos, notadamente 
no Direito Comparado, a instituição de fundos de compen-
sação (ou de reparação) ambiental. No Brasil, todavia, os 
fundos ambientais existentes não costumam eleger a in-
denização às vítimas ou ao meio ambiente como objetivo 
principal, limitando-se, com frequência, a fomentar medi-
das preventivas stricto sensu. 

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo 
principal refletir acerca da estruturação e criação de um 
fundo específico para reparação de danos ambientais de-
correntes de mudanças climáticas, de forma a tentar supe-
rar obstáculos existentes nos métodos tradicionais de re-
paração dessa classe de danos, valendo-se, para tanto, de 
raciocínio hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa bi-
bliográfica e jurisprudencial, descritiva e exploratória.

Para cumprir esse desiderato, optou-se por dividir o 
trabalho em quatro partes. Inicialmente, analisar-se-ão as 
insuficiências do modelo clássico de responsabilidade civil 
para fazer frente à reparação dos danos ambientais, nota-
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damente aqueles decorrentes de mudanças climáticas. Em 
um segundo momento, serão investigados os fundamentos 
jurídicos, possíveis conceitos, vantagens e desvantagens da 
instituição de fundos específicos para a reparação de danos 
ambientais, notadamente aqueles decorrentes de mudan-
ças climáticas, sempre tomando como parâmetro os demais 
mecanismos jurídicos já existentes, com idêntica finalida-
de. Na terceira parte do artigo, apresentar-se-á uma pro-
posta de criação de um fundo ambiental para reparação 
de danos causados por mudanças climáticas, sugerindo e 
identificando a forma como seria instituído, os seus objeti-
vos, fontes de custeio e modus operandi. Por fim, na quarta 
e última parte, serão expostas as conclusões articuladas da 
pesquisa.

1.  Da insuficiência do modelo clássico de 
responsabilidade civil para a reparação dos danos 
ambientais decorrentes de mudanças climáticas: os 
fundos de reparação como uma alternativa possível

Embora o foco principal da tutela jurídica do meio 
ambiente dê-se no âmbito preventivo, visando evitar que 
os danos ambientais se efetivem, é incontestável que o Di-
reito nem sempre consegue cumprir a contento essa fun-
ção, razão pela qual ele há de prever mecanismos destina-
dos a assegurar que, uma vez ocorrido o dano ambiental, 
proceda-se à sua reparação.

O mais clássico instrumento pelo qual se impõe a al-
guém a obrigação de reparar o dano ambiental é o fenô-
meno da responsabilidade civil, o qual, malgrado contenha 
em si função preventiva (ROSENVALD, 2014, p. 93; CAR-
VALHO, 2013, p. 99), prioritária em matéria ambiental, é 
tradicionalmente destinado à compensação de prejuízos.  
Em se tratando de dano ambiental, por força do disposto 
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no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a 
responsabilidade civil é do tipo objetiva, o que é reforçado 
pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente. Esse dispositivo prevê ex-
pressamente que a obrigação de reparar os danos causados 
ao meio ambiente independe “da existência de culpa”, no 
que foi recepcionado pela Carta de 1988, como entendem 
pacificamente a doutrina e os tribunais.

Não obstante, o fato é que, embora a responsabilidade 
civil por dano ambiental seja espécie de responsabilidade 
objetiva, pelo que resta dispensado o ônus de se provar a 
culpa do poluidor, subsiste, pelo menos em tese, a necessi-
dade de que o autor da ação judicial reparatória comprove, 
além do dano em si e da ação ou omissão por parte do réu, 
também o nexo de causalidade entre esses dois elementos, 
malgrado já se defenda a existência e mesmo a necessidade 
de reparação nos casos de dano ambiental futuro, calcada 
no dever de preventividade objetiva frente a riscos intole-
ráveis48.

Em virtude da complexidade do dano ambiental, no-
tadamente no que atine à sua causalidade, em tempos de 
“sociedade de risco”, na nomenclatura sugerida por Beck 
(1992), a prova do liame causal, que compreende a identi-
ficação dos danos, a determinação de seu autor e o estabe-
lecimento do nexo de causalidade, vem-se mostrando cada 
vez mais difícil de ser produzida pela vítima, tornando-se 
mesmo diabólica, impossibilitando a imposição do dever 
de reparar (BAHIA, 2012, p. 78). 

De fato, como assevera Sampaio (2003, p. 204), a incor-
poração de avanços tecnológicos às atividades produtivas e 
a multiplicação de danos ambientais de longa duração e de 

48  Cf. CARVALHO, Délton Winter. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil 
pelo risco ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
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dimensões espaciais imprevisíveis e incomensuráveis têm 
gerado uma crescente injustiça social, pois alguns poucos 
indivíduos beneficiam-se impunemente de atividades que 
prejudicam o direito de todos a viver em ambiente ecologi-
camente equilibrado. 

Diante disso, diversas teorias e instrumentos jurídi-
cos têm sido desenvolvidos, de modo a solucionar o que se 
tem chamado de “o problema do nexo causal” em matéria 
de dano ambiental, que é, segundo Steigleder (2011, p. 71), 
o “pressuposto mais importante da responsabilidade civil 
por dano ambiental”, nos dizeres de Catalá (1996, p. 247), 
o seu “problema primordial” (1996, p. 247) ou, ainda, nas 
palavras de Benjamin (1998), o seu “calcanhar de Aquiles”.

Passando pela inversão do ônus da prova (agora ex-
pressamente admitida pelo Novo Código de Processo Ci-
vil), pela utilização de presunções jurídicas, pelas teorias 
da responsabilidade coletiva, da pollution share liability, da 
condição perigosa, das probabilidades e do escopo da nor-
ma jurídica violada (cf. LEMOS, 2008), doutrina, jurispru-
dência e legislações do Brasil e do mundo têm buscado, em 
maior ou menor medida, abrandar a exigência da prova do 
nexo causal, de modo a impedir que o dano ambiental res-
te irreparado, em prejuízo não só ao bem ambiental em si 
mesmo considerado, mas também, em decorrência de seu 
caráter difuso, a toda a coletividade.

No ordenamento jurídico pátrio, por força de acórdão 
proferido, em 2012 (Recurso Especial nº 1.114.398/PR), pelo 
órgão jurisdicional máximo em matéria infraconstitucional 
– o Superior Tribunal de Justiça – pacificou-se, sob o rito 
dos recursos repetitivos, o entendimento de que a respon-
sabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada 
pela teoria do risco integral, razão pela qual as excludentes 
de responsabilidade civil não podem ser invocadas para 
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afastar o dever reparatório.
Embora a opção pretoriana pela teoria do risco inte-

gral como fundamentadora da responsabilidade civil ob-
jetiva por dano ambiental careça de positivação expressa e 
não seja aplaudida pela unanimidade dos doutrinadores, 
ante a suposta ameaça que representa ao princípio da se-
gurança jurídica, trata-se, inegavelmente, de entendimento 
que se coaduna com a tendência mundial de flexibilização 
do nexo de causalidade em matéria de dano ambiental, 
adotando ousada posição em defesa do meio ambiente, na 
medida em que impossibilita que o réu se furte do dever de 
reparar mediante a alegação de força maior ou caso fortui-
to, por exemplo, defesas usualmente empregadas em pro-
cessos judiciais de responsabilidade civil ambiental, visan-
do à ruptura do nexo causal (BELCHIOR, 2015).  

A despeito disso, o incisivo entendimento jurispru-
dencial consolidado no Brasil não é suficiente para solucio-
nar, em definitivo, a questão da reparação dos danos am-
bientais. Como já advertia Benjamin há quase vinte anos, 
a imputação objetiva da responsabilidade civil não é uma 
panaceia, isto é, não resolve peremptoriamente a totalida-
de dos óbices dogmáticos e práticos que separam vítima e 
reparação (BENJAMIN, 1998, p. 121). E isso se aplica, inclu-
sive, à responsabilidade objetiva informada pela teoria do 
risco integral.

Com efeito, mesmo o entendimento jurisprudencial 
mais belo e a lei mais rígida esbarram em um limite que, a 
rigor, é até óbvio: as possibilidades fáticas. De nada adianta 
que o agente seja condenado, por sentença transitada em 
julgado, a reparar um dano ambiental da maneira mais am-
pla e completa possível, se ele não tem condições ou capa-
cidade econômico-financeiras de arcar com o ônus restau-
ratório, compensatório ou indenizatório. Ao fim e a cabo, 
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se o modelo econômico vigente é o capitalismo, predomi-
nando uma economia de mercado, precisa-se do dinheiro. 
Sem dinheiro, o dano ambiental não tem como ser devida-
mente reparado (quer se cogite de reparação in natura, quer 
se trate de indenização pecuniária propriamente dita).

Além disso, ainda que se tenha acolhido, no Brasil, 
a teoria do risco integral para fundamentar a responsabi-
lidade objetiva por dano ambiental, ela não resolve plena-
mente a questão do nexo de causalidade. Alguns autores, 
notadamente os civilistas mais tradicionais, chegam a de-
fender que referida teoria dispensaria a existência ou prova 
do nexo causal, uma vez que ela não admite a invocação de 
excludentes de responsabilidade civil. Para Cavalieri Filho, 
por exemplo, a teoria do risco integral justificaria o dever 
de indenizar “até nos casos de inexistência do nexo causal” 
(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 155), o que, todavia, não pa-
rece acertado.

Se, na teoria do risco integral, há uma impossibilida-
de de invocação de excludentes do nexo causal, é porque, 
obrigatoriamente, já existe um nexo causal, tanto assim 
que se pretende exclui-lo. Dizer que não se pode excluir o 
nexo causal implica, necessariamente, a prévia existência 
(e imputação) de um nexo causal. A sua negativa, portanto, 
constitui falácia, do tipo “suposição injustificável” (TOUL-
MIN; RIEKE; JANIK, 1984, p. 132). O que pode ocorrer, isto 
sim, é que se adotem conceitos e compreensões distintas 
quanto ao que seja “nexo causal” e/ou quanto à sua exten-
são, tendendo a teoria do risco integral à sua flexibilização 
ou abrandamento, considerando-o existente mesmo em 
casos que, normalmente, acarretariam o seu afastamento, 
como a força maior e o caso fortuito.

A causalidade, na teoria do risco integral, adquire 
um sentido próprio, singular, distanciando-se do campo 
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fenomenológico, fático, para encontrar caracterização pri-
mordialmente no direito, ainda que por meio de ficções 
jurídicas. Não obstante, a existência do nexo causal (ou, 
para evitar ambiguidade, “de um nexo causal”), mesmo na 
teoria do risco integral, é necessária. Ela não é dispensada 
pelo fato de o responsável não poder invocar excludentes 
do nexo causal. Pelo contrário, referida impossibilidade 
confirma a necessidade do liame, pois só se pode excluir o 
que já existe.

Na realidade, afirmar que a teoria em questão “dis-
pensa a prova do nexo causal” acarretaria a redução da 
fórmula jurídica responsabilizadora a apenas dois elemen-
tos: conduta (comissiva ou omissiva) e dano. Perceba-se, 
porém, que o problema da autoria, que é intimamente li-
gado à questão do nexo causal, remanesceria. “Conduta” 
de quem? Se o liame de causalidade é desnecessário, então 
qualquer um, todos, devem responder pelo dano, ao alve-
drio do autor da ação reparatória? Mesmo quem não tem 
qualquer relação, direta ou indireta, com a ocorrência do 
evento danoso?

Essa não parece a interpretação mais escorreita a ser 
dada à doutrina do risco integral, sob pena de se impor a 
indivíduos que jamais criaram ou assumiram risco algum 
o dever de reparar um dano absolutamente estranho não 
só às suas vontades, mas também às suas condutas (o que 
violaria frontalmente uma concepção de justiça entendida 
como equidade), ou, ainda, de obrigar toda a coletividade a 
arcar com os prejuízos decorrentes da concretização de um 
risco não assumido por todos, igualmente e em conjunto, 
mas sim por algum (ou alguns) indivíduo(s) específico(s), 
o que, à toda evidência, seria ainda mais grave e injusto.

Mesmo em se adotando a teoria do risco integral, é 
preciso que haja uma identificação – minimamente adequa-
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da – dos possíveis responsáveis. O nexo causal, conquan-
to mais brando, é, inclusive nessa hipótese, necessário. É o 
que Goldenberg (1984 apud NERY JUNIOR; NERY, 1993) 
chama de “influência causal decisiva”. A configuração des-
se nexo causal, dessa “influência causal decisiva”, ou como 
quer que se queira chamar esse elemento que representa o 
elo entre o réu, suposto responsável, e o dano ambiental, 
continua sendo necessária, sujeitando-se, assim, a todas as 
incertezas e dificuldades inerentes à causalidade complexa 
dos danos ambientais, impasse ao qual o ordenamento ju-
rídico pátrio ainda não foi capaz de oferecer uma solução 
segura.

Nos casos dos danos ambientais decorrentes de mu-
danças climáticas, a dificuldade em se identificar o respon-
sável é ainda maior, porque a complexidade causal é mais 
acentuada. Carvalho (2013, p. 73) chega mesmo a mencio-
nar uma “hipercomplexidade causal” dos riscos ambien-
tais pós-industriais, categoria em que se inserem aqueles 
provocados pelas mudanças climáticas, os quais se nota-
bilizam, ainda, pelas características da globalidade (danos 
“transfronteiriços”) e da transtemporalidade. As mudanças 
climáticas representam, assim, um fator global e transver-
sal a todos os outros fatores responsáveis pela amplificação 
dos riscos dos custos envolvendo eventos climáticos extre-
mos e desastres ambientais (CARVALHO; DAMACENA, 
2013, p. 51).

Por fim, tem-se que a responsabilidade civil não re-
solve, em definitivo, a questão do quantum debeatur. Nas 
hipóteses de dano ambiental, a estipulação precisa do mon-
tante pecuniário necessário para fazer frente ao prejuízo 
(quando não for possível a restauração in situ ou a substi-
tuição por equivalentes) é tarefa extremamente árdua, em 
virtude da falta de parâmetros legais para a avaliação do 
bem ambiental e da complexidade do desenvolvimento 
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de metodologias capazes de fixar valores de troca, mesmo 
porque a salubridade do meio ambiente como macrobem 
não tem preço (LEITE, POLLI, 2015).

Assim, em face, principalmente, desses três limites, 
quais sejam, as possibilidades econômicas do responsável, 
a própria identificação dos autores dos danos ambientais 
e a dificuldade em se estabelecer o quantum debeatur, nos 
casos de indenização pecuniária, somados, ainda, ao fato 
notório de que os processos judiciais para imposição do de-
ver reparatório tendem, no Brasil, a ser demorados e custo-
sos, é forçoso reconhecer que a responsabilidade civil, nos 
moldes em que tradicionalmente concebida ou mesmo sob 
o amparo da teoria do risco integral, não é um instituto ju-
rídico suficiente para atender à necessidade de reparação 
efetiva dessa espécie de prejuízos.

O Direito Ambiental precisa, desse modo, eleger e 
implementar mecanismos alternativos de reparação dos 
danos ambientais, notadamente no caso do Brasil, cuja 
Constituição destinou à reparação ambiental especial aten-
ção, reconhecendo-a expressamente como incumbência do 
Poder Público (§ 1º, caput e inciso I, e § 3º, ambos do art. 
225 da Constituição Federal de 1988), essencial à efetivi-
dade dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado e à sadia qualidade de vida (art. 225, 
caput, da CF/88).

Têm-se desenvolvido, assim, alternativas jurídicas à 
reparação dos danos ambientais que consigam se esquivar 
dos óbices ínsitos ao modelo clássico da responsabilidade 
civil, quaisquer que sejam as teorias que a fundamentem. 
Segundo Antunes, existe, atualmente, uma verdadeira ten-
dência em adotar novos mecanismos para a recuperação 
dos danos ambientais, de forma a superar as limitações ine-
rentes à responsabilidade civil (ANTUNES, 2015, p. 209).

Nesse contexto, além do chamado “seguro ambien-
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tal”, destacam-se, ainda, como alternativas, os chamados 
“fundos ambientais”, que, nos dizeres de Márquez, em 
abono à posição aqui defendida, são necessários porque 
“nem sempre é possível identificar o causador de um dano 
ao ambiente e, por outro lado, a recuperação do equilíbrio 
ambiental perdido em consequência de um dano ambiental 
pode exceder a capacidade de iniciativa de quem o causou” 
(2003, p. 104).

Os seguros ambientais, como destaca Lyster (2015, p. 
133), padecem de deficiências que não recomendam a sua 
adoção tout court como alternativa ao instituto da respon-
sabilidade civil, tais como: a) o fato de que os seguradores 
não têm experiência suficiente com os riscos específicos re-
lativos a danos ambientais catastróficos – de difícil previ-
são –, de modo a estimar os custos e, consequentemente, 
o valor dos prêmios e das coberturas; b) o fato de que os 
danos ambientais de grandes proporções tendem a gerar 
prejuízos distintos e sem precedentes, o que dificulta a aná-
lise, por parte dos seguradores, do histórico de prejuízos, 
de forma a tomá-los como parâmetro para as coberturas 
seguintes; c) o fato de que os riscos de danos ambientais 
catastróficos, como frequentemente são os decorrentes de 
mudanças climáticas, podem limitar a disponibilidade de 
capital, obrigando seguradores a angariar mais recursos 
e a contratar resseguros, o que pode tornar os preços das 
apólices extraordinariamente altos ou mesmo desestimular 
os seguradores a oferecerem cobertura em certos casos; d) 
o fato de que os seguros ambientais podem comprometer a 
efetividade do princípio da prevenção, na medida em que, 
se os prêmios forem demasiado baratos e as condições con-
tratuais de indenização muito frouxas, a tendência é que o 
desenvolvimento de atividades danosas ao meio ambiente 
seja encorajado.
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No caso do Brasil, especificamente, Trennepohl (2008, 
p. 84) constata que o mercado nacional não está preparado 
para a obrigatoriedade desse ramo de seguros em todas as 
atividades consideradas poluentes, como ocorre em outros 
países. Mesmo com o crescimento desse segmento nos últi-
mos anos, as seguradoras brasileiras que oferecem esse tipo 
de cobertura ainda são limitadas, havendo uma tendência 
a que os contratos sejam demorados, por exigirem um es-
tudo detalhado das particularidades de cada caso, além 
do que muitas empresas não se enquadram nos requisitos 
exigidos pela seguradora (a exemplo de faturamento em 
valores elevados), inviabilizando, assim, a sua contratação 
por boa parte dos empreendedores nacionais.

Acredita-se, portanto, que a instituição dos fundos de 
reparação de danos decorrentes de mudanças climáticas, 
desde que adotadas certas premissas, seja, de fato, a opção 
mais efetiva e, naturalmente, preferível, conforme se passa 
a demonstrar. 

2.  Panorama dos fundos de reparação de danos 
ambientais

Segundo Houaiss (2001), a palavra “fundo”, em senti-
do econômico, é empregada para designar uma “concentra-
ção de recursos de várias procedências para qualquer fim”. 
Silva ensina que o termo “fundos” pode ser compreendido 
no sentido de “haveres, recursos financeiros, de que se po-
dem dispor de momento ou postos para determinado fim” 
(2014, p. 989). Costa, em criterioso e aprofundado estudo 
sobre os fundos federais, chegou à conclusão de que “os 
conceitos sobre fundos na literatura são fragmentados por 
áreas específicas e não existe uma definição abrangente que 
harmonize o orçamentário, o jurídico e o contábil” (2012, 
p. 7).
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O art. 71 da Lei nº 4.320/64, a seu turno, conceitua 
fundo especial como “o produto de receitas especificadas 
que por lei se vinculam à realização de determinados obje-
tivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares 
de aplicação”.

Tratando especificamente dos fundos ambientais, 
Leme (2008) os concebe como portas de entrada de recur-
sos públicos ou privados a serem utilizados para o cum-
primento de finalidades específicas previstas em lei, ver-
dadeiros instrumentos de captação de recursos de diversas 
fontes, que visam financiar políticas ambientais. 

Em todas as definições acima apresentadas, a mesma 
ideia é recorrente: a de conjunto de recursos vinculados a 
um determinado fim. Na seara ambiental, tem sido comum 
a criação de fundos voltados à indenização das vítimas, no-
tadamente em virtude da proporção e da intensidade de 
certas modalidades danosas e do fato de que, frequente-
mente, seus autores são desconhecidos ou de difícil identi-
ficação (MACHADO, P., 2013, p. 424).

Nos Estados Unidos, por exemplo, criou-se, em 11 
de dezembro de 1980, por meio do Comprehensive Environ-
mental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA), 
o chamado Superfund, que é, simultaneamente, um fundo e 
um programa, responsável pela recuperação de alguns dos 
terrenos mais contaminados por resíduos tóxicos no país, 
bem como pela resposta a emergências ambientais, der-
rames de petróleo e desastres naturais (EPA, 2016). Seus 
recursos, em princípio, são utilizados quando os responsá-
veis pela contaminação não são identificados ou encontra-
dos (ANTUNES, 2015, p. 203).

Machado traz ainda os exemplos da Holanda, que, 
há várias décadas, opera um fundo para reparação de da-
nos causados pela poluição do ar, nas hipóteses em que for 
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difícil identificar o poluidor ou, por outros motivos, tor-
nar-se demasiadamente árdua a obtenção da indenização, 
e do Japão, que, em 1973, criou um fundo, custeado por 
poluidores, destinado a indenizar certos prejuízos à saúde 
decorrentes da poluição aérea (2013, p. 425).

Segundo Silva, o pioneiro, no âmbito internacional, 
foi o International Oil Pollution Compensation Fund – IOP-
CFund, que proporcionava compensações financeiras por 
danos causados pela poluição marinha por óleo, sempre 
que o valor dos prejuízos excedesse os limites monetários 
para indenização previstos na Convenção de Bruxelas, ou 
que o responsável fosse insolvente, ou, ainda, quando o 
dano, por qualquer outra razão, não pudesse ser reparado 
(2012, p. 327). 

No Direito brasileiro, a criação de fundos ambientais 
é algo relativamente recente. Ainda sob a égide da Consti-
tuição anterior, instituiu-se o Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos (Lei nº 7.347/85), o qual, porém, por ser voltado à 
reconstituição de bens difusos lato sensu que tenham sido 
lesados, e não apenas de danos ambientais propriamente 
ditos, acaba dispersando o seu foco, tendo abrangência ex-
cessivamente ampla e, assim, pouco efetiva. Lembra ainda 
Steigleder que, em virtude da ausência de vinculação es-
pecífica, as indenizações que são a ele revertidas através 
do ajuizamento de ações civis públicas acabam não sendo 
investidas diretamente nas áreas degradadas (2011, p. 191).

Por outro lado, já sob o manto da Constituição de 
1988, criaram-se, por exemplo, o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente (Lei nº 7.797/89), o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal (Lei nº 11.284/06), o Fundo Amazônia 
(Decreto nº 6.527/08) e o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima (Lei nº 12.114/09).

Boa parte do incremento na utilização dessa espécie 
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de mecanismos de financiamento ambiental deve-se ao fato 
de que a atual Constituição dedicou, pela primeira vez na 
história constitucional brasileira, capítulo próprio ao meio 
ambiente, colocando a ecologia e a proteção ambiental em 
lugar de destaque no ordenamento jurídico pátrio (SAR-
LET; MACHADO; FENSTERSEIFER, 2015, p. 31), o que 
obriga o legislador ordinário a dedicar-lhes maior atenção, 
considerando a eficácia irradiante de que é dotado o direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do. 

Atualmente, portanto, a criação de fundos de repara-
ção de danos ambientais tem, indubitavelmente, amparo 
no texto constitucional, como decorrência da própria po-
sitivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental, que há de ser assegurado pelo 
Poder Público (é uma incumbência deste), como prevê o § 
1º do art. 225 da CF/88. É igualmente certo, outrossim, que 
todo aquele que praticar condutas ou atividades lesivas ao 
meio ambiente ficará sujeito à obrigação de reparar os da-
nos causados, conforme dispõe o art. 3º do art. 225 acima 
referido.

Acredita-se ser não apenas possível, mas, na verdade, 
necessário, conciliar essas disposições constitucionais, re-
lacionando-as com a instituição de fundos para reparação 
de danos ambientais. Essa relação exsurge do próprio arca-
bouço principiológico do Direito Ambiental, notadamente 
dos princípios do poluidor-pagador (PPP) e da responsa-
bilidade. Os fundos de reparação situam-se, precisamen-
te, na ponte de ligação entre o dever estatal de assegurar a 
reparação ambiental e o dever dos poluidores de arcarem 
com os custos da poluição por eles produzida e de repara-
rem os danos ambientais que venham a provocar.

De acordo com Sarlet e Fensterseifer, o princípio do 
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poluidor-pagador busca internalizar os custos ecológicos 
nas práticas produtivas (ao fim e a cabo, no preço dos pro-
dutos e serviços), “evitando-se que os mesmos sejam su-
portados de modo indiscriminado (e, portanto, injusto) por 
toda a sociedade” (2014, p. 85). É precisamente esse viés de 
afastamento do custo econômico da coletividade que faz 
com que Guerra e Guerra reconheçam que, não obstante o 
princípio em comento guarde íntima relação com o princí-
pio da responsabilização (a responsabilidade civil “tradi-
cional”), eles não se confundem (2014, p. 117).

Nesse horizonte, Aragão (2014), em estudo analítico 
dedicado ao princípio do poluidor-pagador, conclui que 
ele não se reconduz a um simples princípio de responsa-
bilidade civil porque, em suma, esses dois princípios têm 
origem, natureza e finalidades distintas. O princípio do 
poluidor-pagador tem ênfase preventiva, vocação redis-
tributiva e finalidades de incentivo e de redistribuição, ao 
passo que a responsabilidade civil teria por função clássica 
a reparação. A responsabilidade civil impõe ao poluidor o 
pagamento do custo do dano, ao passo que o princípio do 
poluidor-pagador impõe o pagamento do custo de preven-
ção, além de ser despido de função sancionatória, tendo, 
em arremate, surgido em contexto histórico diferente no 
âmbito internacional.

Não obstante, a autora reconhece a existência e a im-
portância do princípio da responsabilidade. Apenas defen-
de que devam ser encarados como coisas distintas, a fim 
de promover ao máximo suas respectivas potencialidades, 
evitando uma perda de sentido útil de ambos e o desapro-
veitamento de suas potencialidades (ARAGÃO, 2015). 

Defende-se, neste artigo, que a instituição de fundos 
ambientais de reparação de danos encontra fundamento 
maior justamente na aplicação conjunta desses dois prin-
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cípios, em um vetor que vai dos poluidores em direção às 
vítimas e ao bem ambiental lesado, com intermediação do 
Estado: os custos da poluição devem ser corretamente dis-
tribuídos aos poluidores, arrecadados pelo Estado e rever-
tidos, por intermédio de fundos, em prol da compensação 
dos danos que venham a ser sofridos pelo meio ambiente 
ou por terceiros.

Essa compreensão decorre, ainda, do fato de que, 
como ressalta Derani (2009, p. 149), o princípio do polui-
dor-pagador orienta políticas públicas, nas quais deve es-
tar fundado o desenvolvimento das práticas privadas. Isso 
porque é próprio das políticas públicas a vocação para 
implementar os objetivos básicos traçados no capítulo da 
Constituição referente ao meio ambiente, conciliando os in-
teresses privados do empreendedor e os da sociedade. 

A proposta de criação de um novo fundo, voltado es-
pecificamente à reparação dos danos ambientais decorren-
tes de mudanças climáticas, justifica-se porque: a) os fun-
dos ambientais já existentes no Direito brasileiro não têm 
por desiderato principal a reparação de danos ambientais 
(LEITE; AYALA, 2015, p. 236), sendo voltados, em geral, a 
questões de prevenção stricto sensu (e não ao tratamento 
ex post do dano ambiental) e de temas como educação am-
biental, pesquisa ou reparação de danos a direitos difusos 
lato sensu; b) o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 
instituído pela Lei nº 12.114/2009, tem por expressa finali-
dade “assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos 
e financiamento de empreendimentos que visem à mitiga-
ção da mudança do clima e à adaptação à mudança do cli-
ma e aos seus efeitos”, não cuidando, assim, da questão da 
compensação pelos danos ambientais decorrentes de mu-
danças climáticas propriamente dita.

Como assevera Silva, a carência de um fundo exclu-
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sivo para reparação do dano ambiental “é uma omissão 
imperdoável do sistema jurídico de tutela ambiental brasi-
leiro, tido como um dos mais avançados do mundo” (2012, 
p. 343).

É preciso, porém, que se tenha em mente que qualquer 
fundo de reparação de danos ambientais é incapaz de 
resolver todos os problemas que assolam o modelo clássico 
de responsabilidade civil. Os fundos, é verdade, têm a 
grande vantagem de resolverem o óbice da incapacidade 
econômica, total ou parcial, do agente poluidor para fazer 
frente aos prejuízos por ele causados.

Além disso, resolvem, conquanto não inteiramente, a 
questão da autoria, na medida em que, tradicionalmente, 
costumam arcar com a reparação de danos causados por 
agentes não identificados (papel ou atuação subsidiária dos 
fundos), gozando, porém, do direito de, desvendando a au-
toria, exigir do efetivo causador do dano o ressarcimento 
do montante despendido, em ação regressiva, quando isso 
for possível.

Ademais, como lembra Perales, os fundos constituem 
alternativa que poupa a vítima das incertezas, da demora 
e dos custos que costumam caracterizar os processos judi-
ciais, meio clássico de imposição da responsabilidade civil 
(1997, p. 280). 

No que toca à fixação do quantum debeatur, todavia, 
é mister reconhecer que os fundos não oferecem uma so-
lução mágica para essa complexa questão. Por mais gene-
rosos que sejam os termos da lei que os instituir, é difícil 
acreditar que ela não imponha limites ou, pelo menos, pa-
râmetros objetivos para a liberação de recursos voltados à 
reparação de danos. O fundo não é segurador universal. 
Fosse ele voltado ao pagamento indiscriminado de inde-
nizações por danos ambientais, sem uma prévia e racional 
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estimativa do montante pecuniário necessário à compensa-
ção, seus objetivos seriam frustrados, precisamente porque 
seus recursos não são ilimitados. A fixação do valor da re-
paração, portanto, é um impasse remanescente, cuja solu-
ção requer a atuação interdisciplinar e transdisciplinar do 
Direito Ambiental, não sendo sanado pela mera instituição 
de fundos de reparação. 

Por outro lado, a instituição de fundos ambientais de 
reparação traz em si um novo problema: o financiamento. 
Pode-se dizer, assim, que eles promovem, na realidade, um 
deslocamento do problema do nexo causal/autoria. A per-
gunta deixa de ser “quem paga pelo dano?” e passa a ser 
“quem paga ao fundo?”.

O financiamento de fundos ambientais pode advir de 
diversas fontes. Tatagiba (2008) elenca um verdadeiro “car-
dápio” de fontes de recursos para a gestão ambiental públi-
ca (especificamente para a criação de fundos socioambien-
tais), alguns constantes da própria Lei nº 6.938/81, outros 
previstos de maneira esparsa nas leis municipais, estadu-
ais e federais que instituem fundos ambientais: a) dotação 
orçamentária, orçamento de outras secretarias e entes do 
governo; b) multas administrativas e sanções judiciais; c) 
fontes tributárias; d) compensação ambiental (notadamen-
te decorrentes da assinatura de Termos de Ajustamento de 
Conduta – TAC); e) Compensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais (CFEM), instituída pela Lei nº 
7.990/89, regulamentando o art. 20, § 1º, da CF/88; f) royal-
ties de petróleo e gás natural; g) doações, empréstimos e 
trocas de dívidas; h) patrocínios; i) pagamentos por servi-
ços ambientais; j) licenças, certificados e papeis de mercado 
e k) rendimentos obtidos com a aplicação do patrimônio do 
próprio fundo. 

Percebe-se, porém, que parte dessas fontes é oriunda 
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de recursos públicos, gerados, naturalmente, pela coletivi-
dade como um todo. Em última instância, portanto, todo 
o povo seria a fonte dos recursos do fundo, o que abrange 
inclusive a esmagadora maioria de indivíduos que não foi 
responsável pelo dano ambiental a ser reparado, em viola-
ção à equidade e ao próprio princípio do poluidor-pagador, 
já que os custos da poluição estariam sendo repassados à 
coletividade, em vez de internalizados pelos poluidores. 
Outra parte das fontes sugeridas decorre de situações as-
saz específicas, fortuitas, incertas ou subsidiárias, que, 
justamente por isso, não têm a constância, regularidade e 
volume necessários à manutenção de um fundo vultoso o 
suficiente para arcar com danos da magnitude que podem 
alcançar os danos decorrentes de mudanças climáticas.

Por outro lado, recorde-se que, como já se afirmou 
em linhas anteriores, há, na atualidade, dados científicos 
relevantes demonstrando a influência das ações antropogê-
nicas, principalmente a emissão de gases do efeito estufa, 
no agravamento das mudanças climáticas e, consequente-
mente, na ocorrência de eventos climáticos extremos, ge-
radores de danos ambientais de proporções muitas vezes 
avassaladoras e que, frequentemente, não são reparados de 
maneira integral.

De fato, segundo o IPCC, é extremamente provável 
que mais de 50% do aumento observado na média global 
da temperatura da superfície terrestre entre os anos de 1951 
e 2010 tenha sido causado pelo aumento das concentrações 
de gases do efeito estufa e por outros fatores decorrentes de 
atividades humanas (2014, p. 48).

Não só isso, ainda de acordo com o IPCC: é provável 
que fatores antropogênicos tenham contribuído de maneira 
substanciosa para os aumentos de temperatura da superfí-
cie desde a metade do século XX em todos os continentes, 
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com exceção da Antártica; é muito provável que influências 
antropogênicas tenham contribuído para a perda do gelo 
marinho no Ártico desde 1979; é provável que influências 
antropogênicas tenham afetado o ciclo global da água des-
de 1960; é muito provável que forças antropogênicas tenham 
feito uma contribuição substanciosa para o aumento da 
média global de crescimento do nível do mar desde os anos 
de 1970 (2014, p. 48).

Ressalte-se que a metodologia empregada pelo IPCC 
para aferição e indicação do grau de certeza das conclusões 
expostas em seus relatórios é feita com base na confiança 
na validade de uma descoberta/conclusão, expressa qua-
litativamente, e baseada não só no tipo, na quantidade, na 
qualidade e na consistência das evidências, mas também 
no grau de concordância quanto à descoberta feita; b) em 
graus ou medidas quantificadas de incerteza da descober-
ta/conclusão, a serem expressos probabilisticamente, com 
base na análise de estatísticas ou modelos. 

Assim, à medida que aumenta a robustez das evidên-
cias e o nível de concordância relativos a uma descoberta 
ou conclusão, a confiança nessa conclusão pode ser qualifi-
cada como “muito baixa”, “baixa”, “média”, “alta” e “mui-
to alta”. Por outro lado, os termos empregados e os graus 
de probabilidade relativos à ocorrência de um evento ou re-
sultado mencionados em linhas anteriores (“extremamente 
provável”, “muito provável” e “provável”) correspondem, 
respectivamente, a uma probabilidade de 95 a 100%, 90 a 
100% e 66 a 100%.

Restando demonstrado, assim, que certas atividades 
poluidoras têm, muito provavelmente, participação no 
complexo processo causal das mudanças climáticas e nos 
danos dela decorrentes, é razoável e mesmo recomendado 
que aqueles que desenvolvem essas atividades venham a 
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contribuir com a reparação dos danos provocados. Diga-se, 
de logo, todavia, que a ausência de certeza científica abso-
luta quanto à imputabilidade dos danos a certas atividades 
humanas não pode servir de óbice à conclusão ora exposta, 
por força do princípio da precaução, aplicável, inclusive, à 
questão da causalidade dos danos ambientais.

Lorenzetti leciona que o princípio da precaução tem 
aptidão para acarretar tanto a transferência do risco da dú-
vida (que passa a recair sobre quem promove a iniciativa 
potencialmente causadora de dano ambiental), quanto a 
transferência do risco do erro científico, considerando que, 
na dúvida, julgar erroneamente que uma atividade não 
produz riscos é muito mais grave e pior para o bem am-
biental do que julgar erroneamente que ela produz (2010, 
p. 86).

Também o princípio do poluidor-pagador impõe 
sejam os emissores de gases do efeito estufa chamados a 
contribuir para a reparação dos danos decorrentes do agra-
vamento desse fenômeno natural. Como assevera Aragão 
(2015), tratando dos efeitos jurídicos do princípio do polui-
dor-pagador, 

[...] não devem ser os contribuintes a custear, através 
dos impostos que pagam, as medidas tomadas pelos 
poderes públicos para a protecção (sic) do ambiente, 
sejam elas medidas legislativas, administrativas ou 
materiais. Pelo contrário, deverão ser criados fundos 
gerais ou especiais, alimentados pelos poluidores, dos 
quais sairão as verbas necessárias à realização das des-
pesas públicas de proteção do ambiente”.  

No mesmo sentido, posiciona-se Sánchez (1996), ao 
dizer que os fundos devem ser financiados pelos potenciais 
agentes contaminadores, isto é: os setores econômicos mais 
diretamente ligados ao tipo de dano que torna necessária 
a reparação são os que devem contribuir para o financia-
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mento do fundo, por meio de encargos ou contribuições. 
O autor sugere que o critério para imposição do dever de 
contribuir para o financiamento do fundo de reparação seja 
o grau de ligação com os danos, ou seja, a indicação dos 
financiadores deve ocorrer sobre aqueles mais diretamen-
te relacionados à ocorrência de mudanças climáticas e, por 
conseguinte, à consumação de danos ambientais.

Em sentido semelhante, Perales sustenta que o mais 
adequado é que o fundo obtenha seus recursos fundamen-
talmente mediante a cobrança de taxas especiais impostas 
ao coletivo formado pelos potenciais sujeitos agentes e que, 
na prática, o normal é que o valor da taxa seja determinado 
em função da capacidade contaminadora do sujeito pas-
sivo, citando expressamente, como exemplo desse parâ-
metro, os níveis de emissão de agentes contaminantes na 
atmosfera (1997, p. 276).

Aragão defende que os pagamentos decorrentes do 
princípio do poluidor-pagador sejam feitos independente-
mente da efetiva ocorrência de danos ou da existência de 
vítimas e sempre de maneira proporcional aos custos esti-
mados, para os agentes econômicos, de precaver ou preve-
nir a poluição (ARAGÃO, 2015).

Em arremate, como bem ressalta Fensterseifer (2010, 
p. 98), os avanços científicos acerca do aquecimento global 
impedem que se continue a classificar todos os episódios 
climáticos extremos como meros acasos naturais, quando já 
se sabe que o seu agravamento é fruto sim da intervenção 
antrópica no meio ambiente. 

Concorda-se com os posicionamentos acima expos-
tos. O financiamento do fundo ambiental proposto, em 
atendimento aos princípios de Direito Ambiental já refe-
ridos, deve recair sobre os poluidores mais diretamente 
ligados à emissão de gases do efeito estufa, isto é, sobre 
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aqueles que exercem, pelo menos, uma influência causal 
decisiva na ocorrência dos danos decorrentes de mudanças 
climáticas, sob pena de tornar-se inviável o financiamento, 
quer porque incontáveis e não identificáveis todas as fontes 
poluidoras; quer porque, até o momento, são complexas as 
técnicas de mensuração do grau de emissão de poluentes 
na atmosfera. 

Ademais, impor aos maiores poluidores o dever de 
contribuir para um fundo de compensação é uma manei-
ra de efetivar-se a justiça ambiental, evitando-se uma dis-
tribuição desproporcional dos riscos ambientais, os quais 
tendem a recair com maior gravidade precisamente sobre 
as populações menos dotadas de recursos financeiros, po-
líticos e informacionais (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 
2009, p. 9). É essencial, assim, que se eleja um grupo defi-
nido e bem delimitado de poluidores (não necessariamente 
engessado, como se verá), aos quais será imposto o dever 
de contribuir para a manutenção do fundo.

Lyster (2015), em artigo no qual propõe a criação 
de fundo ambiental internacional de reparação de danos 
relacionados ao uso de combustíveis fosseis, sugere que, 
em razão da impossibilidade de identificação de todos os 
produtores de combustíveis fosseis que poderiam ser com-
pelidos a contribuir com o fundo, sejam escolhidas as 200 
(duzentas) companhias que mais tenham reservas dessa 
espécie de combustíveis a serem introduzidas no mercado.

No presente artigo, como se verá, elabora-se proposta 
semelhante. É importante ter em mente que, no âmbito in-
ternacional, diversos órgãos e entidades dedicam-se à men-
suração da quantidade de poluentes emitidos por países e/
ou por sociedades empresárias49. Reede (2014), em análise 

49  A exemplo do Carbon Disclosure Project (<http://www.cdpla.net/pt-br>), do Car-
bon Dioxide Information Analysis Center, vinculado ao Departamento de Ener-
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quantitativa das emissões de gases de dióxido de carbono 
e de metano por produtores de combustíveis fósseis e de 
cimento entre os anos de 1854 e 2010, concluiu que 63% das 
emissões nesse período são imputáveis a apenas 90 compa-
nhias no mundo inteiro, as quais se caracterizam por serem 
as maiores poluidoras a nível global. Pode-se imaginar, 
à vista de dados como esse, o impacto das emissões dos 
maiores poluidores no agravamento do efeito estufa, com 
repercussões negativas para toda a coletividade.

Destaque-se, ainda, que a opção por responsabilizar 
um grupo de poluidores, ainda que suas participações na 
ocorrência do evento danoso sejam diferentes, encontra 
amparo na natureza solidária da obrigação de reparar os 
danos ambientais, que acarreta a responsabilidade de to-
dos e de cada um (tanto do causador direito quanto do in-
direto, ou de ambos, concomitantemente) pela totalidade 
dos danos, ainda que não os tenham causado por inteiro 
(MILARÉ, 2013, p. 435).

Como ressalta Lucarelli, a delimitação da proporção 
ou da quota de responsabilidade de cada um dos devedores 
solidários é matéria alheia à coletividade (ou ao indivíduo 
específico que sofreu dano ambiental reflexo), devendo os 
poluidores resolverem entre si qual a sua real responsabi-
lidade pela condenação, considerando que o interesse pú-
blico de ver reparado o prejuízo ambiental causado impõe 
a necessidade de uma reparação integral, rápida e eficaz 
(1994, p. 16).

Tudo isso leva a crer que as fontes tributárias cons-
tituem a melhor opção para financiamento do Fundo ora 
proposto, na medida em que permitem, conforme a espécie 

gia dos Estados Unidos da América (<http://cdiac.ornl.gov/>), do Carbon Tracker 
(<http://www.carbontracker.org/>), além de órgãos do Banco Mundial e da própria 
ONU. 
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de tributo eleita: a delimitação precisa do universo de con-
tribuintes; a obrigatoriedade de correspondência entre a 
prática de emissão de GEE e o dever de contribuir; a possi-
bilidade de arrecadação de recursos bastantes, a depender 
da base de cálculo e alíquota definidas em lei; além de aten-
derem aos requisitos de periocidade e constância necessá-
rios à formação e manutenção de um fundo desse porte, 
voltado à reparação de danos específicos, cuja reparação 
pode demandar o dispêndio de valores portentosos.

3.  Proposta de criação de um Fundo Ambiental de 
Reparação de Danos decorrentes de Mudanças 
Climáticas

Estabelecidas as premissas desenvolvidas nos tópi-
cos anteriores, passa-se à formulação de uma proposta de 
Fundo ambiental de reparação voltado especificamente às 
hipóteses de danos ambientais decorrentes de mudanças 
climáticas.

Referido Fundo seria criado por lei ordinária nacio-
nal. Sabe-se que, de acordo com art. 165, § 9º, II, da Consti-
tuição Federal, cabe à lei complementar estabelecer condi-
ções para a instituição e funcionamento de fundos. Como 
lembra Ricardo Lobo Torres, a Lei nº 4.320/64 desempenha 
esse papel, estando até hoje em vigor (TORRES, 2013) e ten-
do sido recepcionada pela Constituição de 1988 com status 
de lei complementar, como decidiu o Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da ADI 1726 MC/DF. Não há, assim, 
nenhum óbice à instituição do Fundo por lei ordinária, que 
é a espécie normativa empregada para a instituição de qua-
se todos os demais fundos ambientais brasileiros.

O objetivo principal do Fundo seria a reparação dos 
danos ambientais decorrentes, ainda que parcialmente, de 
mudanças climáticas, considerando-se como dano ambien-
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tal toda e qualquer lesão suficientemente grave (e por isso 
intolerável) ao meio ambiente, considerado em seu aspecto 
natural (dano ecológico puro) ou em seu aspecto artificial 
ou cultural (dano ambiental lato sensu), bem como a indiví-
duos (dano ambiental individual, reflexo ou por ricochete), 
sejam eles morais ou materiais, conforme a classificação 
proposta por Leite e Ayala (2015, p. 104).  

A qualidade de “decorrentes de mudanças climáti-
cas” seria aferida nos termos da lei instituidora do Fundo, 
sugerindo-se, como subsídio para tal caracterização, o em-
prego dos dados pertinentes, elaborados periodicamente 
pelo IPCC (a exemplo do AR5), em virtude da confiabilida-
de derivada da imparcialidade e do rigor técnico mundial-
mente reconhecidos deste órgão, que tem feição reconheci-
damente democrática. 

O Fundo seria custeado, eminentemente, pelos du-
zentos maiores emissores de gases do efeito estufa no Bra-
sil, proporcionalmente às suas emissões (e, necessariamen-
te, portanto, também aos custos estimados de prevenção 
dos danos causados por cada um deles), sem prejuízo de 
outras fontes de financiamento, desde que em caráter com-
plementar.

Trata-se de opção adequada, porque, em suma: a) 
leva em consideração o nexo de causalidade existente en-
tre a atividade dos contribuintes, as mudanças climáticas 
e a ocorrência de danos, além de prestigiar a equidade e o 
princípio do poluidor-pagador, evitando que o custo das 
atividades poluidoras acabe recaindo sobre toda a socie-
dade; b) ajuda a efetivar a justiça ambiental, na medida em 
que minimiza a transferência dos riscos ambientais para os 
grupos sociais mais vulneráveis; c) torna factível o funcio-
namento do fundo, considerando que os maiores poluido-
res detêm inegável capacidade econômica; d) contorna o 
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problema da indeterminabilidade de todos os emissores de 
gases poluentes, que, se levado ao extremo, acabaria por 
frustrar os objetivos desse mecanismo, inviabilizando a sua 
operação.

As emissões seriam mensuradas empregando-se as 
metodologias já reconhecidas para fins do mercado de cré-
ditos de carbono. Como se sabe, o Protocolo de Quioto,  
promulgado, no Brasil, por meio do Decreto nº 5.445/2005, 
implementou, dentre outros mecanismos visando à redu-
ção das emissões de gases do efeito estufa (GEE), o chama-
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).

De acordo com Souza R. (2007, p. 92), a definição de 
um projeto como enquadrável no sistema MDL transpassa 
o aspecto moral e o do marketing de projeção da marca 
(de uma empresa ou de uma nação), porque decorre de um 
rígido cumprimento formal de critérios determinados pelo 
Comitê Executivo da Convenção-Quadro das Nações Uni-
das para a Mudança do Clima (CQNUMC).

Evidentemente, a verificação da redução nas emis-
sões depende, no mínimo, da definição de dois parâmetros, 
aqui sinteticamente resumidos: o cenário de referência das 
emissões de GEE sem a implantação do MDL (a chama-
da “linha de base”, consoante dicção do art. 44 do Ane-
xo “A” da Decisão nº 17, da 7ª Conferência das Partes da 
CQNUMC) e o potencial do projeto de reduzir as emissões 
a níveis inferiores aos que ocorreriam sem a implantação 
da mencionada atividade (o que se tem chamado de “adi-
cionalidade”).

A definição desses parâmetros, como é natural, re-
quer a adoção de uma metodologia. A definição das me-
todologias aceitas é de competência do Comitê Executivo 
do MDL, cuja página eletrônica, vinculada à da CQNUMC, 
fornece, de forma sistematizada, um folheto de metodolo-
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gias do MDL, o CDM Methodology Booklet, com vastíssimo 
rol de metodologias admitidas, divididas por grupo de ati-
vidade (que contemplam, inclusive, setores que têm se des-
tacado, nos últimos anos, como responsáveis pelas maiores 
emissões de GEE no Brasil, tais como desmatamento, ener-
gia, setor agropecuário e indústria). Referidas metodolo-
gias poderiam, perfeitamente, ser empregadas para fins de 
mensuração das emissões de GEE por parte dos possíveis 
contribuintes do Fundo.

No Brasil, outrossim, a ABNT possui normas técnicas 
que especificam princípios e requisitos no âmbito da orga-
nização para a quantificação e para a elaboração de relató-
rios de emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE) 
e que fornecem orientações para a elaboração de projetos 
para quantificação, monitoramento e relato de atividades 
de redução de emissões ou melhoria da remoção de gases 
de efeito estufa, a saber, as normas ABNT NBR ISO 14064-1 
e 14064-2, ambas em vigor, que também poderiam ser in-
dicadas como parâmetro da metodologia de quantificação 
das emissões.

A aferição dos níveis de emissão requer atendimento 
de requisitos técnicos e operacionais rigorosos, razão pela 
qual, além da implementação dos mecanismos de men-
suração, é imprescindível o seu monitoramento, com fis-
calização periódica. Nesse sentido, o MDL, por exemplo, 
engendrou uma complexa estrutura institucional para re-
gulamentar todo o ciclo de um projeto, envolvendo a atua-
ção de três órgãos distintos (Autoridade Nacional Designa-
da, Entidade Operacional Designada e Conselho Executivo 
do MDL), a quem compete aprovar ou não o projeto e a 
emissão de RCEs (SHELLARD; MOZZER; MAGALHÃES, 
2007, p. 111).

Lembre-se que o Brasil, embora não integre o Anexo 
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1 do Protocolo de Quioto, desenvolve projetos de MDL. A 
mensuração dos níveis de emissão de GEE já é, portanto, 
uma realidade em território nacional. A Autoridade Nacio-
nal Designada é a Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima, criada pelo Decreto nº 07/1999. Ao contrá-
rio do que se poderia supor, porém, ela não se destina ape-
nas a atuar no âmbito do MDL, tendo por objetivo o trato 
de questões gerais ligadas às mudanças climáticas. De fato, 
uma de suas atribuições, prevista no art. 3º, I, do Decreto 
que a institui, é a de “emitir parecer, sempre que demanda-
do, sobre proposta de políticas setoriais, instrumentos le-
gais e normas que contenham componente relevante para a 
mitigação da mudança global do clima e para adaptação do 
País aos seus impactos”, além de “apreciar pareceres sobre 
projetos que resultem em redução de emissões e sejam con-
siderados elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo” (art. 3º, IV).

Extremamente recomendável, portanto, a partici-
pação da Comissão no procedimento de mensuração das 
emissões de GEE, para fins de delimitação dos contribuin-
tes do Fundo ora proposto, mesmo porque isso reduziria os 
impactos orçamentários das adaptações normativas neces-
sárias à operacionalização deste instrumento, viabilizando 
a avaliação dos níveis de emissão por parte de órgão que 
já tem esse papel encartado em suas competências institu-
cionais e conferindo-lhe, ademais, desejável protagonismo 
no âmbito da atuação governamental na mitigação das mu-
danças climáticas.

Por outro lado, a fiscalização da mensuração dos ní-
veis de emissão provavelmente envolverá a necessidade 
de monitoramento de projetos de redução de emissões, tal 
como ocorre no MDL, tendo em vista que será do interes-
se dos empreendedores reduzirem suas emissões, a fim de 
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não se enquadrarem como contribuintes do Fundo. Essa 
fiscalização pode ser feita por agentes estatais (do próprio 
IBAMA, por exemplo, a quem já compete, a teor do art. 2º, 
I, da Lei nº 7.735/89, exercer o poder de polícia ambiental), 
ou, à semelhança do que ocorre no âmbito do MDL, por 
parte de uma Entidade Operacional Designada, normal-
mente uma organização internacional, credenciada e desig-
nada pelo Conselho Executivo do MDL, a quem compete 
verificar e certificar as reduções das emissões antrópicas de 
GEE. 

A lei instituidora do Fundo poderia criar, para uma 
determinada parcela de pessoas jurídicas, a obrigação aces-
sória de, periodicamente, informar às autoridades compe-
tentes os níveis de emissão/redução de gases do efeito estu-
fa decorrentes do exercício de sua atividade, ficando essas 
informações sujeitas a posterior confirmação por parte do 
órgão fiscalizatório, para que os poluidores fossem, assim, 
incluídos ou excluídos do ranking, a depender dos quanti-
tativos de emissões.

O custeio do Fundo se daria sob a forma de contribui-
ção especial, devendo a lei instituidora do tributo definir 
integralmente a sua regra-matriz de incidência (CARVA-
LHO, 2007, p. 355), detalhando com particular cuidado o 
fato gerador, de modo a relacioná-lo adequadamente com 
a emissão dos gases já referidos, nos termos das conside-
rações aqui realizadas, independentemente de as emissões 
dos agentes pagadores estarem dentro dos limites ou pa-
drões fixados pelos órgãos ambientais competentes.

A base de cálculo, como lembra Domingues (2007, p. 
43), há de ser a expressão do fato gerador: o quantitativo 
de emissões de GEE, em toneladas, montante sobre o qual 
incidirá alíquota apta a justificar a intervenção estatal na 
atividade econômica, cumprindo a finalidade maior para a 
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qual foi instituída a contribuição, isto é, a formação de um 
fundo com recursos suficientemente vultosos, de modo a 
fazer frente a danos ambientais de grande amplitude. O va-
lor do tributo, frise-se, seria diretamente proporcional aos 
quantitativos de emissão de gases do efeito estufa, o que, 
afora tudo quanto já dito, prestigia, ainda, o princípio cons-
titucional da capacidade contributiva, previsto no art. 145, 
§ 1º, da CF/88 e extensível a todas as espécies tributárias.

É possível, outrossim, que se proceda à alteração 
das normas relativas a tributo já existente, majorando-o 
e adequando-o aos imperativos do fundo em questão, 
anteriormente delineados, tal como foi feito nos Estados 
Unidos da América, no âmbito do Superfund (ANTUNES, 
2015, p. 202).

À primeira vista, a adaptação da Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental – TCFA, prevista no art. 17-B da Lei 
nº 6.938/81, poderia constituir um bom ponto de partida 
para a delineação do financiamento do Fundo proposto, 
quer porque já tem como fato gerador o exercício regular do 
poder de polícia pelo IBAMA para controle e fiscalização de 
atividades potencialmente poluidoras, quer porque já traz 
imposição de obrigação acessória consistente no dever de 
entregar à autoridade competente relatório de atividades 
anualmente, a fim de colaborar com os procedimentos de 
controle e fiscalização (art. 17-C, §1º), de modo semelhante 
ao que foi proposto em linhas anteriores.

Ocorre que as taxas, em virtude da exigência de que 
seu valor guarde certa proporcionalidade com o custo da 
atividade estatal à qual se vinculam (MACHADO, H., 2015, 
p. 443; SOUZA, J., 2009, p. 196; DOMINGUES, 2007, p. 286; 
ANTONIO, 2007, p. 148), não permitem o financiamento 
do Fundo em consonância com as premissas expostas neste 
trabalho, referentes à necessidade de que os poluidores ar-
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quem com o seu custeio, e não toda sociedade. Isso porque 
a atividade que ensejaria a exação (fiscalização e monitora-
mento da emissão de GEE) tem custo infinitamente inferior 
àquele que pode advir da consumação de danos decorren-
tes de mudanças climáticas. O valor da taxa, portanto, em 
virtude dessa necessária correlação, seria relativamente 
baixo, insuficiente para permitir que o Fundo cumprisse 
as finalidades a que se destina. As adaptações da TCFA, 
ou a criação de uma nova taxa, implicariam majoração dos 
valores atualmente cobrados ou instituição de novos valo-
res, mais elevados, o que certamente ensejaria o questiona-
mento judicial quanto à sua constitucionalidade, razão pela 
qual essa hipótese há de ser descartada.

A melhor solução, à vista das necessárias premissas 
da vinculação do financiamento às emissões de GEE e da 
necessidade de que a arrecadação seja vultosa o suficien-
te para fazer frente à magnitude catastrófica que podem 
alcançar os danos ambientais decorrentes de mudanças 
climáticas, é, portanto, a instituição ou a modificação de 
contribuição especial, de intervenção no domínio econômi-
co, o que, além de viabilizar a angariação dos recursos ne-
cessários, desempenhará também nobre função extrafiscal, 
incentivando a redução das emissões de GEE no Brasil.

O Fundo seria gerido por um Comitê específico, cujas 
atribuições e composição seriam igualmente disciplinados 
pela respectiva lei instituidora, sugerindo-se, não obstante, 
a adoção de modelo similar ao adotado pelo Fundo Na-
cional do Meio Ambiente (art. 4º do Decreto nº 3.524/00), 
cujo comitê gestor tem caráter diversificado, sendo com-
posto por representantes de diversos órgãos e entidades 
ambientalistas. Esse modelo conferiria ao fundo proposto 
maior transparência, possibilidade de fiscalização e visão 
interdisciplinar e transdisciplinar, valiosa à análise de ca-
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sos concretos em que sejam pleiteadas indenizações por 
danos ambientais decorrentes de mudanças climáticas.

Por fim, a lei deveria registrar expressamente que, 
conquanto o Fundo possa ser acionado diretamente quan-
do não identificados os responsáveis pelos danos (medida 
necessária à própria efetividade deste mecanismo), a ele 
seria concedido o direito de, conseguindo identificá-los, 
compeli-los a ressarcir o quanto haja sido gasto pelo Fun-
do, conferindo-lhe, expressamente, capacidade processual 
para propor ação regressiva nesses casos.

Dada a específica classe de danos coberta pelo Fun-
do em questão, caracterizada por uma hipercomplexidade 
causal, é difícil imaginar situação em que o fundo consegui-
ria rastrear culpados específicos por algum dano decorren-
te de mudanças climáticas. Não obstante, tendo em vista 
a constante superação da Ciência, que tem avançado com 
velocidade cada vez maior nos últimos tempos, trata-se de 
previsão normativa prudente, ainda que, por ora, ociosa.

Eis, em suma, o arquétipo do Fundo de reparação 
de danos decorrentes de mudanças climáticas proposto. 
Acredita-se que o delineamento apresentado possa contri-
buir para um aprimoramento da reparação dos danos am-
bientais no Brasil, conferindo efetividade ao mandamento 
constitucional que impõe expressamente a ambos, Poder 
Público e coletividade, o dever de defesa e preservação do 
bem ambiental.

Por fim, espera-se que os parâmetros indicados para 
instituição do Fundo em referência possam superar as li-
mitações de outras propostas de fundos de reparação de 
danos ambientais já discutidas pelo Legislativo federal, 
a exemplo dos Projetos de Lei nº 633/2003, 1434/2003 e 
6120/2009, os quais foram arquivados pela Câmara dos De-
putados, porque, segundo a Comissão de Finanças e Tri-
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butação deste órgão, não obstante seu relevante interesse 
social, eles não conteriam “regras precisas sobre a gestão, 
funcionamento e controle” dos Fundos que pretendiam 
instituir, além de violarem Norma Interna da Comissão 
que entende pela inadequação orçamentária e financeira 
de proposições que criem ou prevejam a criação de fundos 
com recursos da União, o que, nitidamente, não é o caso da 
proposta aqui formulada, estruturada com base em finan-
ciamento privado.

Conclusão

Malgrado a opção pretoriana pela teoria do risco in-
tegral como fundamentadora da responsabilidade civil ob-
jetiva por dano ambiental represente, inegavelmente, en-
tendimento que se coaduna com a tendência mundial de 
flexibilização do nexo de causalidade nessa seara, ela é in-
suficiente, por si só, para assegurar a efetivação reparação 
dos danos ambientais, na medida em que não resolve por 
completo as limitações inerentes às possibilidades econô-
micas do responsável, a questão da identificação dos auto-
res dos danos ambientais e a dificuldade em se estabelecer 
o quantum debeatur, nos casos de indenização pecuniária, 
além de estar condicionada à existência de processos judi-
ciais para imposição do dever reparatório, que tendem, no 
Brasil, a ser demorados e custosos.

Nesse horizonte, a instituição de fundos ambientais 
de reparação desponta como mecanismo alternativo a es-
ses problemas, pois, embora sejam igualmente incapazes 
de resolver todas as dificuldades decorrentes da comple-
xidade dos danos ambientais (notadamente aqueles decor-
rentes de mudanças climáticas), têm a grande vantagem de 
suprir o óbice da incapacidade econômica do agente po-
luidor, além de resolverem, conquanto não inteiramente, a 
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questão da autoria, pois, tradicionalmente, costumam arcar 
com a reparação de danos causados por agentes não iden-
tificados, imprimindo celeridade e efetividade à reparação 
dos danos ambientais.

A instituição de fundos ambientais de reparação de 
danos encontra fundamento maior na aplicação conjunta 
dos princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade, 
em um vetor que vai dos poluidores em direção às vítimas 
e ao bem ambiental lesado, com intermediação do Estado: 
os custos da poluição devem ser corretamente distribuídos 
aos poluidores, arrecadados pelo Estado e revertidos, por 
intermédio de fundos, em prol da compensação dos danos 
que venham a ser sofridos pelo meio ambiente ou por ter-
ceiros.

Impõe-se, no ordenamento jurídico brasileiro, a 
criação de um novo fundo, voltado especificamente à re-
paração dos danos ambientais decorrentes de mudanças 
climáticas, porque, em suma: a) os fundos ambientais já 
existentes não têm por desiderato principal a reparação de 
danos ambientais, sendo voltados, em regra, a questões de 
prevenção stricto sensu (e não ao tratamento ex post do dano 
ambiental) e de temas como educação ambiental, pesqui-
sa ou reparação de danos a direitos difusos lato sensu; b) o 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, instituído pela 
Lei nº 12.114/2009, não cuida da questão da compensação 
pelos danos ambientais decorrentes de mudanças climáti-
cas propriamente dita.

Nesse sentido, formulou-se uma proposta de criação 
de um Fundo Ambiental de Reparação de Danos decorren-
tes de Mudanças Climáticas, a ser custeado, por intermédio 
de contribuição especial, pelos duzentos maiores emissores 
nacionais de gases do efeito estufa, considerando a exis-
tência de sólidos dados científicos, na atualidade, relacio-
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nando a emissão desses gases à ocorrência de mudanças 
climáticas, geradoras de danos ambientais de grande mag-
nitude.

A mensuração dos níveis de emissão é algo factível 
nos dias atuais, notadamente em face do desenvolvimento 
de metodologias específicas no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, previsto no Protocolo de Quioto. 
O montante das contribuições seria proporcional aos níveis 
de emissão de GEE, o que, além de prestigiar o princípio do 
poluidor-pagador, viabilizando a manutenção do Fundo, 
respeitaria o princípio da capacidade contributiva, efetiva-
ria justiça ambiental e desempenharia importante função 
extrafiscal, intervindo no domínio econômico para incenti-
var a redução nas emissões de gases do efeito estufa.

Espera-se, assim, que o presente artigo sirva de base 
para reflexão sobre o tema, com o aprimoramento do ar-
quétipo aqui delineado e, quiçá, propositura de projeto de 
lei na Câmara Federal, com vistas à instituição de Fundo 
ambiental de reparação que supere as limitações existentes 
em projetos anteriores, o que, acredita-se, seria extrema-
mente valioso para a efetividade do direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.    
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Introdução

A expansão urbana no país, compactuada na lógica 
urbano-industrial do sistema capitalista, tem aumenta-
do significativamente a pressão antrópica sobre os rema-
nescentes florestais e sobre as Áreas Naturais Protegidas, 
criadas para proteger e conservar a sociobiodiversidade. 
Apesar do reconhecimento internacional pelo seu aparato 
legal brasileiro no campo ambiental, as legislações e os ins-
trumentos de ordenamento territorial e gestão ambiental 
criados não têm garantido a proteção e a conservação des-
tas áreas, principalmente em seus entornos, onde têm se 
instalado grande parcela das periferias das cidades. Estas 
populações, historicamente à margem da sociedade e sem 
alternativas para suas vidas, passam a ocupar áreas irregu-
lares e/ou ilegais para sobreviver, muitas das quais, coinci-
dem com áreas protegidas. 

O entorno das áreas protegidas também tem sido 
projetado para receber novos conjuntos habitacionais e 
diminuir o déficit habitacional, principalmente pela baixa 
valorização imobiliária, já que, muitas vezes, são ambientes 
fragilizados, de difícil ocupação, como é o caso das áreas 
sujeitas à inundação e de encostas. Desta forma, as popu-
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lações sofrem inúmeros processos de vulnerabilização, seja 
pelo setor imobiliário, que foi apropriado pela iniciativa 
privada, dificultando o acesso à moradia, seja pelo poder 
público, quando realoca estas famílias para conjuntos ha-
bitacionais localizados em áreas de riscos naturais. Estes 
processos são marcados pela exclusão, pelas desigualdades 
sociais, pela segregação socioespacial e por diversas vio-
lações dos direitos fundamentais, caracterizando notáveis 
injustiças ambientais.

Diante desta complexidade da temática, este ensaio 
tem como cenário o processo de expansão urbana em uma 
localidade de Paranaguá, cidade histórica e portuária no 
litoral do Paraná, utilizando abordagem teórico-metodoló-
gica interdisciplinar da Ecologia Política, visto que ela elu-
cida a vulnerabiliazação e as injustiças ambientais a partir 
das dinâmicas econômicas e de poder que caracterizam as 
sociedades modernas capitalistas.

1.  Breve histórico dos conflitos e das injustiças 
ambientais no Brasil e o modelo de 
“desenvolvimento” capitalista

Grande parte das injustiças ambientais atuais pode 
ser compreendida a partir da análise do modelo de “desen-
volvimento” econômico vigente: hegemônico, extrativista, 
predatório, excludente e insustentável. As bases teóricas 
da economia ecológica e da ecologia política contribuem 
para o entendimento dos conflitos ambientais sob dife-
rentes olhares. A economia ecológica é um campo de co-
nhecimento transdisciplinar recente, que reúne além dos 
economistas, profissionais das ciências sociais, humanas e 
biológicas, e estuda as relações entre a economia e os pro-
cessos ecológicos e sociais, por meio das inter-relações en-
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tre os fluxos econômicos e os fluxos de materiais e energia. 
Já a ecologia política se constitui em um campo de estudo e 
ação do encontro entre diferentes disciplinas, pensamentos, 
éticas, comportamentos e movimentos sociais, e aborda as 
questões ecológicas e os conflitos socioambientais a partir 
de dinâmicas econômicas e de poder que caracterizam as 
sociedades modernas (PORTO; MARTINÉS-ALIER, 2007; 
LEFF, 2003). Para Leff (2003) a ecologia política pensa os 
territórios em suas emergências e em suas importâncias, 
diante da complexidade ambiental atual com vistas a cons-
trução de um futuro sustentável.

Ambas as abordagens teórico-metodológicas ressal-
tam as contradições existentes no comércio internacional 
desigual, injusto e insustentável entre os países do atual 
capitalismo globalizado, como é bem destacado em toda 
a obra de Joan Martínez-Alier, um dos teóricos mais atu-
antes na temática. O atual capitalismo globalizado está as-
sentado numa divisão internacional do trabalho e, conse-
quentemente, dos riscos, que coloca as cargas mais pesadas 
do desenvolvimento econômico sobre o ombro dos países, 
territórios e das populações mais vulneráveis (PORTO; FI-
NAMORE, 2012). Porto (2012) traduz de forma ímpar este 
modelo econômico: 

A economia, os investimentos produtivos e financei-
ros, o comércio e o próprio consumo fazem parte de 
uma rede, ou um metabolismo social na linguagem da 
ecologia política, que pode, ao mesmo tempo em que 
satisfaz desejos, aniquilar vidas, culturas e o meio am-
biente. (...) Essa destruição de vidas faz parte do paco-
te de competitividade e de “vantagens comparativas” 
dentro da perversa lógica economicista assumida pelo 
viés hegemônico do “crescimentismo” e consumismo 
que continua a impregnar noções como progresso e 
desenvolvimento, ainda cegas aos conflitos ambientais 
inerentes a esse modelo (p. 16).
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Nessa perspectiva, os conflitos ambientais são con-
siderados produtos das desigualdades e contradições de-
correntes dos processos econômicos e sociais de desenvol-
vimento que formam “centros” e “periferias” mundiais 
e regionais (PORTO; MILANEZ, 2009). A dialética entre 
“centro” e “periferia” pode ser visualizada em inúmeros 
exemplos, como assinalam Porto e Martínez-Alier (2007).

Essa dialética pode ser percebida de diversas formas: 
nas relações comerciais e políticas desiguais; no espaço 
político-institucional por meio de processos decisórios 
que tendem a excluir a participação e os interesses dos 
afetados pelas decisões; no espaço geográfico através 
da conformação nos territórios de áreas ricas e “salu-
bres” isoladas daquelas pobres, sem infraestrutura bá-
sica de serviços, perigosas e insalubres, as chamadas 
zonas de sacrifício (p. 508). 

O economista brasileiro Celso Furtado (2013), relata 
que o processo de acumulação e de homogeneização dos 
padrões de consumo, promovido pelo capitalismo globali-
zado, só aumenta o fosso entre os países centrais (desenvol-
vidos) e os países periféricos (subdesenvolvidos). Segundo 
o autor, “o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial 
sempre será privilégio de uma minoria”, ou seja, “a ideia 
de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das 
formas de vida dos atuais povos ricos é simplesmente ir-
realizável”. O autor é enfático em dizer que o modelo de 
“desenvolvimento” baseado em crescimento econômico 
e pautado na lógica urbano-industrial é um mito. Isto se 
deve ao fato de não possuir condições de se sustentar eco-
logicamente, já que é considerado um sistema fechado e 
isolado, portanto não considera as questões socioambien-
tais, além de ser baseado no uso intensivo de combustíveis 
fósseis não renováveis, aumentando sua insustentabilida-
de (GEORGESCU-ROEGEN, 2012; CAVALCANTI, 2012; 
FURTADO, 2013).
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Pode-se perceber que os conflitos ambientais são in-
tensificados em países especializados na produção e expor-
tação de commodities, como o Brasil. Esses países apresen-
tam contextos vulneráveis50, marcado pelas desigualdades, 
injustiças e insustentabilidade (PORTO, 2012). Aqui nos é 
útil o contexto apresentado por Maristella Svampa (2013), 
segundo a qual, na última década, a América Latina en-
trou numa nova ordem econômica e política-ideológica, 
baseada na intensificação da exportação de bens primários 
(commodities) em grande escala, impulsionada pelo boom 
dos preços internacionais das matérias primas e bens de 
consumo demandados pelos países centrais. Segundo a au-
tora, essa nova ordem consolida um estilo de “desenvolvi-
mento” neoextrativista, que ao mesmo tempo em que gera 
vantagens econômicas comparativas, produz novas assi-
metrias e conflitos sociais, econômicos, ambientais e polí-
ticos-culturais. Isso ocorre porque o preço das mercadorias 
não incorpora as degradações ambientais, os efeitos sociais 
da concentração de renda e poder para as populações, tam-
pouco os impactos à saúde gerados durante as fases da ca-
deia produtiva. São os custos invisíveis que permanecem 
ocultos nos preços das mercadorias (PORTO; MILANEZ, 
2009; SVAMPA, 2013), as ditas externalidades. 

A emergência e a intensificação dos conflitos, princi-
palmente nas últimas décadas, resultam dessa visão econo-
micista restrita de desenvolvimento pautada por critérios 
produtivistas e consumistas que desrespeitam a vida e as 
dinâmicas dos ecossistemas, bem como a cultura e os va-
lores dos povos (PORTO; PACHECO, 2009). Zhouri (2007) 

50  Contextos vulneráveis são aqueles nos quais os riscos são agravados em decorrência de 
vulnerabilidades sociais que permitem a (re)produção social de populações, setores produ-
tivos e territórios vulneráveis aos riscos, ao mesmo tempo que os processos decisórios e as 
instituições responsáveis pela sua regulação e controle não atuam de forma efetiva (PORTO, 
2012, p. 44).
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nos aponta que há um deslocamento do debate sobre a luta 
por direitos (ao acesso a recursos naturais, ao território, ao 
espaço, aos serviços urbanos, entre outros) da esfera polí-
tica, para a esfera da economia, onde há apenas interesses, 
passíveis de “negociações”, ou seja, os direitos são tratados 
como mercadológicos. Ora, esta lógica urbano-industrial 
do sistema capitalista só pode ter como efeito o agrava-
mento do quadro de conflitos e injustiças, uma vez que traz 
consequências diretas na estruturação e organização das ci-
dades, desregulando ecossistemas e expondo a população 
às diversas situações de vulnerabilidade, como destacam 
Maior e Cândido (2014).

2. A lógica urbano-industrial e os processos de 
planejamento e de ordenamento territorial no Brasil

A urbanização é um fenômeno não apenas recente 
como também crescente, e em escala planetária, como per-
cebe Milton Santos (2012). O autor mostra que entre 1800 e 
1950 a população mundial multiplicou-se por 2,5 enquan-
to a população urbana por vinte, já representando 21% do 
total. Nos países “subdesenvolvidos”, como observado na 
América do Sul, a principal causa da aceleração do cresci-
mento demográfico foi a diminuição nas taxas de morta-
lidade, ocasionada pela adoção de tecnologias sanitárias, 
advindas dos países industrializados. Além disso, nesses 
países a urbanização foi mais recente, principalmente a 
partir da década de 1950, e mais rápida, “efetuando-se num 
contexto econômico e político diferente daquele dos países 
desenvolvidos” (SANTOS, 2012), para o qual, a década de 
1950 constitui-se em um marco e “representa a incorpora-
ção do mundo subdesenvolvido a um novo nexo capitalis-
ta, comandado pela revolução técnico-científica e seu braço 
ativo, as empresas transnacionais” (p.17). 
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A partir de então, o êxodo rural é crescente em todo 
o continente sul americano, em especial no Brasil, impul-
sionado pela modernização agrícola na década de 1970, 
e sendo favorecida pelo desenvolvimento da rede viária, 
que acabou sendo um poderoso vetor do crescimento e da 
expansão urbana no país. A modernização agrícola ocasio-
nou um esvaziamento demográfico nas zonas rurais e um 
sentido de diminuição da participação da agricultura no 
Produto Interno Bruto (PIB), visto que tratava de uma agri-
cultura tecnificada, que perdia a capacidade de produzir 
novos empregos. Além disso, trouxe a subordinação cres-
cente ao processo de agroindustrialização, a proletarização 
de grupos rurais e a generalização do modelo de empresa 
moderna, a generalização da cultura urbana (FERREIRA, 
2002). 

Este contexto histórico fundiário de distribuição da 
propriedade, caracterizado por uma estrutura agrária re-
pulsiva e pela degradação geral da situação do campo, 
concentra os investimentos nas indústrias, acentuando o 
movimento de êxodo rural e o nascimento de numerosas 
pequenas cidades (SANTOS, 2012). A partir de então, po-
demos observar o crescimento da urbanização no Brasil: 
em 1960, a taxa era de 45,1%, passando de 56% em 1970, 
para 67,7% em 1980, chegando a 75,5% em 1991 e a 81,2% 
em 2000. O Censo de 2010 aponta que 84,4% dos 190,7 mi-
lhões de habitantes residem na área urbana (IBGE, 2010).

Como forma de consolidar seu poder sobre os territó-
rios51, os grandes grupos econômicos, ligados às empresas 

51  Entende-se o território não só como uma forma de poder político, mas principal-
mente, simbólico, por isso é sempre múltiplo, diverso e complexo, ao contrário do 
território “unifuncional” proposto e reduzido pela lógica capitalista hegemônica, 
através da figura do Estado territorial moderno, defensor de uma lógica padrão, que 
não admite multiplicidade, sobreposição de jurisdição e/ou territorialidades, confor-
me é relatado por Rogério Haesbaert (2007), em “Território e multiterritorialidade: 
um debate”.
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transnacionais, se apropriaram dos instrumentos de orde-
namento territorial, ampliando o laço de dependência das 
economias periféricas e determinando o progresso técnico-
-científico capitalista como um caminho único e irreversí-
vel (SANTOS, 2003). Como exemplo, Souza (2015) cita os 
zoneamentos, que no contexto atual, funcionam como um 
instrumento geopolítico, a serviço da valorização capitalis-
ta do espaço e, em alguns casos, da própria segregação es-
pacial. Em uma análise dos processos de ordenamento no 
Brasil, Camargo (2009) corrobora com estes fatos: 

A mesma ideologia que hoje preconiza a ideia de pro-
gresso e da tecnociência como um caminho unívoco, 
dita também a verdade sobre o passado e como deve 
ser o futuro. Abraçamos assim uma só verdade, inse-
ridos em um modelo único e global de política econô-
mica que suplanta os interesses das nações, pois ao se 
desenvolverem laços de integração dos territórios na-
cionais com grandes organizações transnacionais não 
se escuta o pedido popular, mas sim, o desejo do capi-
tal. A concepção capitalista de ordem traça assim uma 
única verdade e reproduz no espaço geográfico suas 
perspectivas de mais valia. Neste contexto, o planeja-
mento-gestão torna-se um instrumento do capital (p. 
22). 

Porém, o autor ressalta que “a ordem envolve-se em 
uma dinâmica de constantes sintropias evolutivas, em que 
a ordem é sucedida pela desordem, gerando organização e 
um novo patamar de ordem”. Como exemplo, cita o pró-
prio processo de globalização, onde “seus fluxos distan-
ciam-se do controle, gerando incertezas a quem planeja, 
devido à grande velocidade e à não linearidade das suas 
redes”. Neste sentido, Camargo (2009, p. 24) afirma que 
“planejar em uma economia na qual o território é nacio-
nal, porém a economia é internacional, subentende-se não 
democratizar desejos e muitas vezes necessidades locais”.
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O planejamento e o ordenamento territorial a favor 
do capital levaram as economias locais à crise atual. Segun-
do Santos (2003) houve três fases do planejamento no Bra-
sil: I. Os processos de descolonização reforçaram a inserção 
do mercado e das suas vantagens; II. Desenvolvimento dos 
monopólios na sua forma transnacional; e III. Ampliação 
do consumo de bens e serviços em todo o Terceiro Mundo, 
mantendo a estrutura que gera a fome e a miséria: grande 
taxa de acumulação e de desigualdades, chamada por ele 
de “pobreza planejada”. Por esta razão, o termo “planeja-
mento” passa a ser utilizado a partir da década de 1930, 
quando, após a crise econômica mundial, passa a ser aceita 
a intervenção do Estado, com o objetivo de persuadir os 
povos das vantagens do que passou a ser chamado de “de-
senvolvimento”: a venda da ideologia do crescimento dos 
Estados e a imposição de uma ideologia de sociedade de 
consumo. Nesse sentido, o planejamento é considerado um 
dos “conceitos-chave” criado pelo sistema capitalista como 
“meio de impor por toda a parte o capital institucionaliza-
do” (SANTOS, 2003, p.16).

Em uma análise da história do planejamento territo-
rial no Brasil, Vainer (2007) observa uma trajetória conti-
nuada, embora não linear, de desconstituição, que em pri-
meiro lugar, foi política, evidenciada no desaparecimento 
progressivo da questão regional da agenda nacional. Pa-
ralelamente, a descontinuação também tem sido operacio-
nal (ou instrumental), com a desmontagem dos aparatos 
institucionais para o ordenamento territorial e a redução 
das desigualdades regionais, implantados pelo governo 
federal na segunda metade do século passado, para conce-
ber e implementar políticas, planos e projetos em nome dos 
interesses políticos e econômicos. Tratam-se de processos 
de articulação territorial em operação no país, conforme 
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relata Henri Acselrad (2008). O autor ressalta que a partir 
da década de 1990, a abertura dos mercados permitiu aos 
capitais atuarem como agentes políticos, buscando alterar, 
por força e influência, as políticas ambientais, urbanas e 
também as trabalhistas, por meio do que o autor chama de 
“chantagem de localização”52. Desta forma, o negócio de-
termina a ação política, o marketing substitui o debate pú-
blico e o investidor potencial assume o posto de comando 
(ACSELRAD, 2008). Esse contexto também está presente 
na obra de Vainer (2007) que destaca os grandes projetos de 
desenvolvimento, as guerras de lugares, somados ao regio-
nalismo e as redes de clientela-patronagem como exemplos 
de grandes vetores da fragmentação territorial no país.

Apesar dos ganhos e avanços dos movimentos so-
ciais, ambientais, da reforma urbana, entre outros, prin-
cipalmente a partir da década de 1980 com a redemocra-
tização do país pós Constituição de 1988, que resultaram 
em diversos instrumentos jurídicos, como o Estatuto das 
Cidades (Lei Federal Nº 10257/2001), pode-se observar um 
anacronismo entre a criação dessas legislações, programas 
e instrumentos de ordenamento territorial urbano, com-
parado com os processos de ocupação, principalmente na 
zona costeira, chegando à situação crítica, conflituosa e ile-
gal, observada em várias cidades atualmente.

Contudo, esse abundante aparato regulatório que 
normatiza a produção do espaço urbano no Brasil por meio 
das leis de zoneamento, muitas vezes rigorosas, como as 
legislações exigentes de parcelamento do solo e os códigos 
de edificações detalhados são formulados por “corporações 

52  A chantagem de localização realizada pelas empresas justifica os benefícios da sua 
instalação no local com a geração de empregos e, para isso, buscam obter vantagens 
fiscais e regulatórias como condição necessária para a alocação de seus investimen-
tos, conforme relata Henri Acserald (2008) em “Sustentabilidade, Território e Justiça 
Ambiental no Brasil”.



Temas emergentes em jurisprudência, ética e justiça ambiental no Século XXI

119

profissionais que desconsideram a condição de ilegalidade 
em que vive grande parte da população urbana brasileira” 
(MARICATO, 1997, p. 122). Segundo a autora, cabe lem-
brar algumas características da sociedade brasileira: priva-
tização da esfera pública, a modernização excludente, a ci-
dadania apenas para alguns, a industrialização com baixos 
salários, o desemprego disfarçado e a relação internacional 
assimétrica, reforçada pela burguesia nacional associada. 
Ermínia Maricato é enfática ao afirmar que a ocupação ile-
gal da terra urbana é parte do modelo de desenvolvimento 
do Brasil, visto que a aplicação das leis assume um papel 
de manutenção do poder e dos privilégios nas cidades, en-
quanto promove a desigualdade social no território urbano 
(MARICATO, 1997; 2003). 

3. Os efeitos das flexibilizações nas legislações e 
instrumentos de gestão ambiental e ordenamento 
territorial: a expansão urbana sobre as Áreas Naturais 
Protegidas

Ainda que apresentem inúmeros problemas de cria-
ção, implantação e gestão, o Brasil possui um importante 
aparato legal, incluindo a instituição de diversos instrumen-
tos de ordenamento territorial e gestão ambiental, como são 
os aplicados no caso das Áreas Naturais Protegidas, reflexo 
das conquistas dos movimentos sociais e ambientais e in-
surgências contra modelos de desenvolvimento. Contudo, 
eles têm sofrido inúmeras alterações e flexibilizações a fim 
de atender aos interesses do capital e permitir a instalação 
de grandes indústrias e obras de infraestrutura em diver-
sas regiões do país, por exemplo. Consequentemente, estas 
medidas afetam diretamente a estruturação das cidades, ao 
passo que priorizam as atividades industriais e portuárias, 
por exemplo, inseridas na lógica capitalista de exportação 
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de commodities, e impulsionam a expansão urbana para os 
remanescentes florestais, onde estão localizadas diversas 
Áreas Naturais Protegidas.

As áreas protegidas são definidas pela Convenção 
da Diversidade Biológica (CDB) como uma “área defini-
da geograficamente que é destinada, ou regulamentada, 
e administrada para alcançar objetivos específicos de con-
servação” (Decreto Federal Nº 2.519/1998). As Unidades de 
Conservação são a tipologia de áreas protegidas mais re-
conhecidas internacionalmente para a conservação da bio-
diversidade53. Segundo o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza (SNUC, 2000), são “espaços 
territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, le-
galmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos 
de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção”. 

No Brasil, ainda nos períodos colonial e imperial 
houve algumas iniciativas de criação de áreas naturais 
protegidas, como bem mostram as obras de Urban (1998), 
Pádua (2004) e Medeiros (2006). Diversos intelectuais bra-
sileiros e/ou estrangeiros radicados o país, se engajaram na 
criação de áreas protegidas, baseados, principalmente, nos 
debates europeus sobre espécies ameaçadas de extinção e 
esgotamento dos recursos naturais. Entre eles estava José 
Bonifácio de Andrade e Silva, um dos fundadores da críti-

53  Existem outras tipologias de áreas protegidas, como por exemplo, os Territórios 
Indígenas, Quilombolas e de outros povos tradicionais, as Áreas de Preservação Per-
manente (APP) e Reservas Legais (RL), as Reservas da Biosfera e os Corredores Ecoló-
gicos. Sendo assim, tratamos como áreas naturais protegidas aquelas com o objetivo 
de proteção e conservação da natureza, excluindo as áreas de proteção da sociobio-
diversidade dos povos tradicionais e suas culturas. Neste trabalho consideramos, 
especialmente, as Unidades de Conservação e as Áreas de Preservação Permanente.
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ca ambiental brasileira. Preocupado com o desmatamento, 
em 1821 ele sugeriu a criação de um setor administrativo 
que fosse especialmente responsável pela conservação das 
florestas. Outra personalidade importante foi o engenheiro 
André Rebouças, que propôs, em 1876, a criação de dois 
Parques Nacionais em áreas de grande beleza cênica: um 
nas Sete Quedas de Iguaçu e outro na Ilha do Bananal, já 
inspirado no Parque de Yellowstone, criado em 1872 nos 
EUA, reconhecido internacionalmente como a primeira 
Unidade de Conservação do mundo (PÁDUA, 2004; ME-
DEIROS, 2006). 

Contudo, a primeira UC foi criada somente em 1937, 
o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A partir de 
então, ainda que incipiente, inicia-se um modesto proces-
so de ordenamento territorial no país por meio da criação 
destas áreas protegidas. Como ressalta Ramos (2014), as 
primeiras sugestões de criação destas áreas tinham como 
objetivo regular o uso dos recursos naturais e criar “reser-
vas” no país.

A região costeira foi o primeiro eixo de proteção do 
país, devido ao seu trágico histórico de devastação, relata-
do na obra “A ferro e fogo” de forma brilhante por Warren 
Dean, já integrado à lógica urbano-industrial capitalista no 
último século. Ramos (2014) observa que os primeiros par-
ques nacionais foram criados na região sudeste, próximos 
às áreas mais urbanizadas, e seguiram o avanço da ocupa-
ção para o interior do país. Com a construção de Brasília, 
na década de 1950 e as políticas de deslocamento progra-
mado e planejado para o interior do país, a criação de UC 
foi impulsionada para a região Centro-Oeste. Já nas déca-
das seguintes, na necessidade de responder às pressões in-
ternacionais pelo desmatamento da Amazônia e pela ins-
talação de grandes empreendimentos na região costeira de 
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Mata Atlântica, estas regiões passam a serem os principais 
eixos de proteção e conservação do país.

Com a nova Constituição Federal de 1988, fica incum-
bido ao poder público o dever de definir, em todas as uni-
dades da federação, espaços territoriais e seus componen-
tes a serem especialmente protegidos a fim de assegurar 
a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Porém, somente com a instituição do SNUC 
(Lei Federal Nº 9985/2000 e Decreto Federal Nº 4340/2002) 
foram definidos critérios mais objetivos para a criação e 
gestão de algumas tipologias e categorias de áreas prote-
gidas que antes se encontravam dispersas em diferentes 
instrumentos legais (MEDEIROS, 2006). O SNUC dividiu 
as UC em dois grupos: o de Proteção Integral, com cinco ca-
tegorias, e o de Uso Sustentável, com sete categorias, sendo 
internacionalmente reconhecido pela criação de tipologias 
endêmicas e inovadoras, como as Reservas Extrativistas e 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável, resultado da 
luta dos movimentos socioambientais, especialmente da 
região Amazônica.

Além da instituição destas áreas protegidas, o país 
ainda normatizou o uso e ocupação dos remanescentes 
florestais por meio de outras legislações específicas, como 
o Código Florestal (Lei Federal Nº 12.651/2012), uma das 
principais leis ambientais brasileiras, principalmente 
quando trata das Reservas Legais e das Áreas de Preser-
vação Permanente; a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal Nº 
11.428/2006 e Decreto Federal Nº 6.660/2008), que regula-
menta o uso e a proteção específica deste bioma; além do 
que dispõe a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Fe-
deral Nº 6.938/1981).

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial 
tropical do continente americano, que originalmente esten-
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dia-se de forma contínua ao longo da costa brasileira, por 
aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados, penetran-
do até o leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua 
porção sul. Ela é formada por um conjunto de formações 
florestais (Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, 
Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombró-
fila Aberta) e ecossistemas associados como as restingas, 
manguezais e campos de altitude (TABARELLI et al., 2005; 
IBGE, 2012). 

A floresta já perdeu mais de 93% de sua área, res-
tando menos de 100.000 km² de vegetação remanescente. 
Apesar de muito reduzida e fragmentada, é rica em bio-
diversidade e por isso, é um dos 25 hotspots reconhecidos 
no mundo, sendo um dos mais ameaçados (MYERS et al., 
2000; TABARELLI et al., 2005). 

Ocorre que dos 7% dos remanescentes, apenas 9,3% 
encontram-se protegidos por Unidades de Conservação 
(PRATES; SOUZA, 2014). A situação ainda é agravada 
quando analisamos as tipologias das UC. Mesquita et al., 
(2006) constataram que apenas 1% encontra-se legalmen-
te protegido por UC de Proteção Integral ou por Reser-
vas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Também 
podemos observar que 73% UC são Áreas de Proteção 
Ambiental (APA), a categoria menos restritiva do SNUC 
(PRATES; SOUZA, 2014). Concomitantemente, o bioma 
concentra 70% da população brasileira, aproximadamente 
123 milhões de pessoas em 3.410 municípios (MMA; IBA-
MA, 2010).

Atualmente, com a retomada dos megaprojetos de in-
fraestrutura no início deste século, a pressão antrópica e 
a expansão urbana foram intensificadas na região costeira 
do país, no âmbito sul americano, por meio da Iniciativa 
para a Integração da Infraestrutura Regional Sul America-
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na (IIRSA)54 e no âmbito nacional, a partir do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 

Na década de 1970 o país já havia sofrido uma re-
configuração do território nacional com as grandes obras, 
contudo, os megaprojetos atuais possuem um agravante: 
a privatização das empresas dos setores elétricos, da rede 
ferroviária, da mineração, entre outros, responsáveis pelos 
empreendimentos. Como consequência, Vainer (2007) re-
lata o império de opções e decisões de empresas privadas, 
ao lado da ausência e/ou fragilidade do planejamento em 
diversos setores estratégicos do país. 

A IIRSA, criada em 2008, é um programa integrado de 
governos de 12 países sul americanos, que tem como objeti-
vo a promoção da interconectividade bioceânica (Oceanos 
Atlântico-Pacífico) e vêm realizando ações de recuperação, 
modernização, ampliação, expansão e interconectividade 
da infraestrutura física de transportes, energia e comunica-
ção, inaugurando uma nova geopolítica no continente sul 
americano. No caso brasileiro, o governo criou o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007, cujos obje-
tivos, estratégias e interconectividade dos projetos coinci-
dem com a IIRSA, que se referem a grandes obras de infra-
estrutura como hidrelétricas, hidrovias, rodovias e portos, 
ao longo dos antigos eixos de desenvolvimento, desta vez 
com a perspectiva da “inclusão internacional” da nação ao 
mercado global (ZHOURI; LACHEFSKI, 2010; OLIVEIRA 
et al., 2013). A IIRSA e o PAC são, portanto, políticas terri-
toriais que fazem parte de uma estratégia de abertura do 
território e expansão geográfica do capital, operada pelos 

54  A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) 
é o fórum técnico para temas relacionados com a planificação da integração física 
regional sul-americana do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 
(COSIPLAN) da União de Nações Sul-Americanas.
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Estados Nacionais, sob liderança do Brasil que busca a mo-
nopolização de poder político e econômico extraterritorial.

Embora exista um grande aparato jurídico que pro-
tege os remanescentes florestais, estes instrumentos de or-
denamento e gestão ambiental passam a ser considerados 
como “entraves” ao “desenvolvimento” pelas construto-
ras executoras dos megaprojetos (ZHOURI; LACHEFSKI, 
2010). Para superar estes entraves tem-se observado um 
movimento político-empresarial muito bem articulado de 
pressão e desmonte destes aparatos legais, com o objetivo 
único de promover a flexibilização e desregulamentação 
dessas legislações para atender ao capital com a instalação 
dos empreendimentos.

Ainda na lógica urbano-industrial capitalista, outro 
fator que merece ser considerado na análise da expansão 
urbana sobre as áreas protegidas é a atual transição demo-
gráfica que o país está registrando. Conforme ressaltam 
Carmo e D’Antona (2011), apesar de o Brasil ter apresen-
tado uma diminuição das taxas de crescimento da popu-
lação na última década, houve também uma acentuação 
da redistribuição espacial, ou seja, uma transição urbana, 
com o aumento do volume da população urbana e o grau 
de urbanização. Devido aos processos de exclusão social 
e os históricos problemas de regularização fundiária, esta 
população urbana passa a ocupar áreas ilegais, periféricas, 
menos valorizadas pelo mercado imobiliário, que se justa-
põe, muitas vezes, com áreas naturais protegidas, sejam as 
UC criadas ou também Áreas de Preservação Permanen-
te, bem como seus entornos imediatos (MARICATO, 1997; 
2003).

Como resultado deste contexto, muito das UC criadas 
estão cada vez mais pressionadas sejam estas por expansão 
urbana, agrícola, pecuária ou industrial. Ao mesmo tempo, 
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as legislações ambientais estão sendo flexibilizadas, impe-
dindo que os instrumentos de gestão ambiental sejam im-
plementados, especialmente nas zonas de amortecimento. 

Antes mesmo da criação do SNUC (2000), a Resolu-
ção Nº 13/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) já estabelecia que nas áreas circundantes das 
UC, em um raio de dez quilômetros, qualquer atividade 
que afetasse a biota, deveria ser obrigatoriamente licencia-
da pelo órgão ambiental. Em 2010, a resolução foi revogada 
pela Resolução CONAMA Nº 428/2010, diminuindo para 
apenas 3 km a zona de amortecimento, quando esta não 
estiver estabelecida no ato de criação ou Plano de Manejo 
da UC, com algumas exceções (RPPN, Áreas de Proteção 
Ambiental e Áreas Urbanas Consolidadas). No caso de em-
preendimentos não sujeitos a Avaliação de Impacto Am-
biental, a zona de amortecimento será de 2 km, não se apli-
cando às Áreas Urbanas Consolidadas, APA e RPPN. Este 
é um dos exemplos das articulações político-econômicas 
para flexibilizar as legislações a fim de permitir a instalação 
de empreendimentos de significativos impactos ambientais 
em locais anteriormente definidos como estratégicos para a 
conservação e proteção ambiental e prestação de serviços 
ecossistêmicos.

Quando se tratam de remanescentes da Mata Atlânti-
ca, o corte, a supressão e a exploração da vegetação devem 
seguir as normas da Lei Federal Nº 11428/2006. Segundo a 
Lei da Mata Atlântica, a supressão de vegetação primária 
e secundária no estágio avançado de regeneração somen-
te poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou 
também no caso de interesse social quando se tratar de ve-
getação secundária em estágio médio de regeneração. Ape-
sar das restrições, alguns autores consideram a esta lei um 
retrocesso em relação à normativa anterior, o Decreto Nº 
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750/1993. Varjabedian (2010), por exemplo, menciona que a 
principal flexibilização se refere a um regime diferenciado 
no tratamento da vegetação primária e nos estágios avan-
çado e médio de regeneração e da ampliação do rol das ex-
cepcionalidades. Como exemplo, cita que nos casos da ve-
getação secundária em estágio médio de regeneração existe 
a possibilidade de dispensa de avaliações técnicas mais 
efetivas no licenciamento, ampliação de possibilidades de 
intervenção e até mesmo a hipótese de licenciamento em 
nível municipal (Art. 14), representando o “desguarneci-
mento” da proteção do bioma.

Ainda neste contexto de flexibilizações das leis am-
bientais, temos o exemplo emblemático do Código Flores-
tal, criado em 1934, ampliado em 1965 e significativamente 
alterado recentemente através da forte pressão do agrone-
gócio na polêmica Lei Federal Nº 12.651/2012. Além de ter 
alterado as medidas das faixas de proteção dos rios, que 
diminuíram em alguns casos, e ter dado anistia para crimes 
ambientais, também permite a supressão da vegetação na-
tiva em APP em “hipóteses de utilidade pública, de interes-
se social ou de baixo impacto ambiental” (Art. 8). Essa ex-
ceção já havia sido permitida pela Resolução CONAMA Nº 
369/2006 que permite a regularização fundiária em áreas de 
APP nos casos de: (a) ocupações de baixa renda predomi-
nantemente residenciais; (b) ocupações localizadas em área 
urbana declarada como Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) no Plano Diretor ou outra legislação municipal; (c) 
ocupação inserida em área urbana que possua no mínimo 
três dos seguintes itens de infraestrutura urbana implanta-
da: malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento 
sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimen-
to de água, rede de distribuição de energia (QUINTSLR, 
2012).
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Cabe destacar também que após a criação da Lei Fe-
deral Nº 11.977/2009 que cria o programa habitacional “Mi-
nha Casa, Minha Vida”, como parte do PAC, e dispõe sobre 
a regularização fundiária de assentamento em áreas urba-
nas, também houve algumas flexibilizações na legislação 
ambiental, especialmente quando se tratam de ZEIS, como 
citado anteriormente. A Resolução CONAMA Nº 412/2009, 
estabeleceu que o licenciamento ambiental de novos em-
preendimentos destinados à construção de habitações de 
interesse social seja realizado de modo simplificado, ca-
bendo ao órgão ambiental competente a instituição de cri-
térios de enquadramento neste caso. Estes licenciamentos 
simplificados são pouco transparentes e participativos, di-
ficultando o acesso aos documentos e às informações sobre 
os empreendimentos e não tem tratado de alternativas lo-
cacionais.

Sendo assim, estes loteamentos e outros empreendi-
mentos são instalados em ZEIS, mesmo que se localizem 
em remanescentes florestais e, em alguns casos, em áreas 
de riscos naturais. Consequentemente, as famílias que pas-
sam a residir nestes locais não são informadas dos riscos 
naturais a que estão expostos, continuando a sofrer com os 
processos de exclusão social em novas periferias.

4. Os processos de vulnerabilização das populações em 
nome dos interesses do capital

Como citado anteriormente, o modelo de desenvol-
vimento “subjacente”, como chamam Porto et al. (2013), 
é marcado pela concentração de riquezas, por processos 
decisórios pouco democráticos, pela exploração insusten-
tável dos recursos naturais e pelo desrespeito aos direitos 
humanos fundamentais: à saúde, à moradia, ao ambiente 
saudável, à participação, à preservação da cultura e da inte-
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gridade comunitária. Em nome do crescimento produtivo 
e econômico, os riscos ocupacionais e ambientais são intro-
duzidos e multiplicados, ao mesmo tempo em que repro-
duzem relações sociais que concentram poder e riqueza, 
produzindo e mantendo as desigualdades, característica 
dos processos de vulnerabilização (PORTO; PACHECO, 
2009; PORTO, 2012).

Além disso, o processo de urbanização brasileiro é 
caracterizado pela apropriação do setor imobiliário pela 
iniciativa privada e pela criação tardia de instrumentos de 
planejamento urbano. Este histórico, somado a ausência 
ou má aplicação das políticas habitacionais, resultou na 
intensificação da ocupação pela população de baixa renda 
de áreas periféricas e ambientalmente fragilizadas (HOLZ; 
MONTEIRO 2008). Além disso, é frequente que governos 
municipais selecionam estas áreas para a expansão urbana 
e construção de novas habitações para diminuir o déficit 
habitacional, devido à baixa valorização imobiliária (CAR-
DOSO; JAENISCH, 2014), sem maiores esforços em definir 
alternativas locacionais.

Este contexto elucida os processos de vulnerabiliza-
ção das populações pobres e de baixa renda no Brasil, de-
corrente de diferentes projetos de “desenvolvimento”, em-
preendimentos econômicos e a ação de políticas públicas 
insuficientes ou voltadas aos interesses do capital, como 
são os casos dos projetos habitacionais nas periferias urba-
nas e no entorno das áreas naturais protegidas (CARDO-
SO; ARAGÃO, 2013). 

A vulnerabilidade está vinculada às pressões dos fe-
nômenos de “adensamento populacional, à segregação es-
pacial urbana, aos processos de exclusão social e às injusti-
ças ambientais, processos ligados diretamente ao aumento 
demográfico e à falta de políticas públicas”, como afirmam 
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Maior e Cândido (2014, p. 242) e como pano de fundo, as 
estruturas sociais, políticas e econômicas do país. Pode-se 
observar que as vulnerabilidades fazem conexão entre as 
dinâmicas globais da sociedade e os espaços locais, onde 
os riscos, historicamente produzidos, atingem os territórios 
e as populações expostas, por isso a dialética global-local é 
central na compreensão desses fenômenos (PORTO, 2012).

Nesta concepção, Cartier et al. (2009, p. 2696) enten-
dem a vulnerabilidade socioambiental como uma “coexis-
tência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais 
pobres, discriminados e com alta privação (vulnerabilida-
de social), que vivem ou circulam em áreas de risco ou de 
degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental)”. Porto 
(2012, p. 44) ainda complementa que as vulnerabilidades 
resultam em gradientes ou diferenciais de exposição e efei-
to entre os grupos que vivem nas periferias social e eco-
nômica do desenvolvimento e acabam por “arcar com as 
principais cargas ambientais nos ambientes e territórios em 
que trabalham e vivem”.

O conceito de vulnerabilidade é transdisciplinar, por 
isso possibilita compreender os riscos de forma integrada e 
contextualizada, trazendo à tona, simultaneamente, ques-
tões éticas, políticas e técnicas que conformam a distribui-
ção dos riscos nos territórios e a capacidade das popula-
ções de enfrentá-los (PORTO, 2012). 

Muitas vezes os conceitos de risco e vulnerabilidade 
são confundidos e utilizados para representar a mesma si-
tuação, como observaram Dagnino e Carpi Júnior (2007), 
porém, há diferenças básicas entre os dois conceitos. A situ-
ação de risco pode ser compreendida como “a probabilida-
de de que um evento, esperado ou não esperado, se torne 
realidade” (DAGNINO; CARPI JÚNIOR, 2007, p. 52). Os 
autores complementam que “o risco se apresenta em situ-
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ações ou áreas em que existe a probabilidade, susceptibili-
dade, vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer algum tipo 
de ameaça, perigo, problema, impacto ou desastre” (p. 57). 
Nesse sentido, entendem que o risco ambiental é a forma 
mais abrangente dentre outras classificações de risco (na-
tural, tecnológico, social, etc.), pois “as situações de risco 
não estão desligadas do que ocorre em seu entorno, o am-
biente, em seu sentido amplo, seja o ambiente natural, seja 
o construído pelo homem (social e tecnológico)”. Por isso, 
pode-se considerar que há uma convergência analítica no 
entendimento tanto dos riscos ou desastres naturais, como 
dos tecnológicos, pois mesmo nos casos dos desastres “na-
turais”, estes também são influenciados por dinâmicas so-
ciopolíticas, econômicas e culturais que configuram histori-
camente as sociedades afetadas e seus territórios, situações 
geralmente mais visíveis nos casos dos desastres tecnológi-
cos (PORTO, 2012).

A vulnerabilidade passa a ganhar maior atenção 
no final dos anos 80 e início da década de 1990, quando 
as pesquisas deixam de se ocupar apenas com os perigos 
naturais, passando a enfocar também os perigos sociais e 
os tecnológicos (MARANDOLA JR; HOGAN, 2005). Ela 
é “condicionada pela capacidade de defesa ou resposta 
da população frente aos eventos que constituem o risco” 
(DAGNINO; CARPI JR, 2007, p. 69). Pode-se considerar 
que o conceito de vulnerabilidade é “complementar” ao de 
risco (MARANDOLA JR; HOGAN, 2005).

Seguindo esta mesma cronologia dos riscos, Torres 
(2000) afirma que a partir da década de 1980 a categoria 
“impacto ambiental”, no lugar de “risco ambiental”, pas-
sou a ser a categoria-chave para descrever as relações entre 
as atividades antrópicas e o meio ambiente, principalmente 
após a implementação da Resolução CONAMA Nº 01/86, 
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que normatizou a Avaliação de Impacto Ambiental. A par-
tir de então, a categoria impacto ambiental passa a ser o 
“pilar central do ordenamento jurídico que define alguns 
dos principais instrumentos de nossa política ambiental”, 
trazendo amplas consequências, muitas delas negativas, 
para o estudo das questões ambientais. O autor defende a 
categoria “risco ambiental”, pois esta permite identificar e 
mensurar as diferentes características sociais e demográfi-
cas dos grupos populacionais expostos a diferentes tipos e 
graus de riscos ambientais, além dos impasses técnicos e 
dos confrontos políticos inerentes à delimitação dos pro-
blemas em termos espaciais e do número de indivíduos 
afetados. Ainda ressalta que a ideia de risco implica a exis-
tência de um agente “ameaçador” e um agente “receptor” 
da ameaça.

A identificação dos grupos sociais mais afetados (os 
receptores dos riscos) ainda apresenta muitas dificuldades. 
Para Acselrad (2010, p. 109), a exposição desigual aos riscos 
se deve a diferença de mobilidade entre os grupos sociais: 
“os mais ricos conseguiriam escapar aos riscos e os mais 
pobres circulariam no interior de um circuito de riscos”. 
Neste sentido, Torres (2000) ressalta que muitas vezes há 
uma “cumulatividade de riscos” socioeconômicos e am-
bientais por algumas populações, por isso, é um desafio 
criar políticas públicas para esses problemas, visto que elas 
tendem a ser compartimentalizadas segundo as áreas de 
intervenção social, o que só agrava as desigualdades da 
distribuição dos riscos.

5. A resposta à crise ambiental e aos riscos modernos: o 
Princípio da Precaução

Um dos instrumentos formulados para tentar fre-
ar a velocidade de transformações espaciais e exposições 
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sociais e naturais aos ricos em escalas industriais de alto 
impacto foi o princípio da precaução, que desde a antigui-
dade, significa “ter cuidado” e “estar ciente”, e se relaciona 
com o respeito do ser humano com a natureza, por meio de 
ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e 
dos ecossistemas.

 Na era moderna, o Princípio da Precaução foi con-
solidado primeiramente pelo Direito Alemão, conhecido 
como Vorsorge Prinzip, adotado como fundamento das polí-
ticas ambientais do país. Posteriormente, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada 
em Estocolmo, em 1972 e a criação do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) impulsionaram a 
introdução do Princípio da Precaução nos debates interna-
cionais sobre a proteção da natureza. Desta forma, durante 
a década de 1980, vários países, principalmente europeus, 
incorporam a precaução em declarações e tratados interna-
cionais, embora tenha sido uma resposta apenas à poluição 
industrial (GONÇALVES, 2013).

No entanto, segundo Leff (2014) a sociedade moder-
na que visava o controle efetivo dos fenômenos mundiais 
por meio do conhecimento objetivo da natureza, conduziu 
à incerteza e ao risco à vida. O autor relata que em resposta 
a essa nova ordem social, têm-se questionado sobre a con-
dição da “modernidade reflexiva”. Para Urlich Beck (2010) 
a modernidade reflexiva significa a possibilidade de uma 
“auto” destruição de toda uma era: a industrial, como con-
sidera Leff (2014). 

As novas tecnologias, especialmente as genéticas, 
também chamadas de biotecnociências, retratam o crescen-
te poder de intervenção humana sobre a natureza, colocan-
do em xeque as convicções fundamentais acerca do próprio 
significado da vida (PORTO, 2012). Percebemos que cada 
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vez mais estas tecnologias interferem na vida e na saúde 
das pessoas, seja nos espaços da moradia, trabalho ou de 
circulação. Esta intervenção pode ser exemplificada pelos 
principais ciclos de expansão econômica e tecnológica, 
que caracterizam a história da industrialização moderna. 
Quanto maior a concentração de matérias e energia envol-
vida em cada ciclo, maior o potencial de rupturas com a 
vida humana e, de forma mais ampla, com os sistemas de 
suporte à vida e os ecossistemas (PORTO, 2012).

As sociedades industriais e capitalistas modernas são 
pautadas por relações de produção e consumo que geram 
continuamente e em grande velocidade novos sistemas so-
ciotécnicos-ambientais, concentrando diferentes formas de 
energia, materiais e informações (PORTO, 2012). Para ele, a 
grandiosidade e velocidade desta produção que gera tanta 
riqueza, desigualdades e incertezas, acarretam na sua pró-
pria destruição, na forma dos riscos modernos. Na concep-
ção de Beck (2010) vivemos num momento de ruptura no 
interior da própria modernidade, porém, ela não implica 
o fim, e sim uma reconfiguração da sociedade moderna, 
denominada pelo autor como “sociedade (industrial) de 
risco”.

Neste contexto, o princípio da precaução surge como 
uma resposta às inquietações e críticas decorrentes da cri-
se ambiental atual e para inverter os pressupostos do pa-
radigma preventivo clássico, ou seja, na crença de que o 
conhecimento tecnocientífico pudesse eliminar os riscos e 
que tinha o controle das condições ideais de produção e 
consumo. Embora primeiramente tenha sido relacionado à 
poluição industrial, ele deve orientar todas as atividades 
econômicas que podem causar efeitos adversos à saúde hu-
mana e ao meio ambiente (PORTO, 2012).

Segundo a UNESCO (2005), traduzida por Porto 
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(2012), quando as atividades humanas podem levar a da-
nos moralmente inaceitáveis e que são cientificamente 
plausíveis, porém, incertos, ações devem ser tomadas para 
evitar ou diminuir tais danos, este é o princípio da precau-
ção. Os danos moralmente inaceitáveis são aqueles que po-
dem ameaçar a vida ou a saúde humana, ser graves ou irre-
versíveis, injustos para as gerações presentes ou futuras, ou 
ainda impostos sem a adequada consideração dos direitos 
humanos das pessoas afetadas. Desta forma, o “juízo de 
plausividade” deve ser fundamentado na análise científica 
contínua, para que as ações sejam sujeitas à revisão, na me-
dida em que novos conhecimentos ou fatos modifiquem o 
quadro.

Para Porto (2012) o princípio da precaução tende a 
provocar uma redução radical na velocidade de inovação 
e difusão de novas tecnologias, como por exemplo, dos 
alimentos geneticamente modificados, o que provoca uma 
grande batalha política e comercial nos fóruns internacio-
nais e nacionais. Por estes motivos o princípio da precaução 
ainda é amplamente refutado diante das pressões econô-
micas para a inovação tecnológica, pois a gestão ambiental 
continua funcionando como “fetiche” a serviço dos inte-
resses de mercado (PORTO, 2012). Um bom exemplo do 
quanto o assunto desperta paixões no meio intelectual está 
em uma das últimas obras de Luc Ferry, um ensaio sobre a 
lógica das sociedades modernas “A inovação destruidora” 
(2015), segundo o qual “a absurda inscrição do princípio 
da precaução na Constituição [Francesa] seria o símbolo de 
uma sociedade que cede pouco a pouco à ideologia funes-
ta do risco zero” (p. 9). Enquanto os debates prosseguem, 
nós também prosseguimos sendo vitimizados por comple-
xos industriais construídos tendo como base toda a sorte 
de arranjos políticos e econômicos para sua instalação. Que 
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melhor exemplo simboliza estes constructos senão o escan-
daloso desastre da Samarco, em Minas Gerais?

6. A resposta das populações vulnerabilizadas: o 
Movimento por Justiça Ambiental

As políticas públicas criadas revelam a contradição e 
a dubiedade do Estado, pois, de um lado implementa políti-
cas econômicas, tecnológicas e educacionais que sustentam 
o modelo hegemônico. O governo atual alia-se a grupos 
conservadores, banqueiros e corporações transnacionais, 
resultando em articulações para promover flexibilizações 
dos meios jurídicos conquistados pelos movimentos so-
ciais. De outro lado, se mostra a favor das populações atin-
gidas, criando políticas voltadas aos direitos fundamentais, 
por meio de políticas redistributivas e sociais, por exemplo. 
O resultado desse papel dúbio é a intensificação dos con-
flitos ambientais pela inserção capitalista destrutiva e con-
centradora nos diversos espaços da vida social (ZHOURI; 
LASCHETSKI, 2010; PORTO; ROCHA; FINAMORE, 2014). 

O movimento pela Justiça Ambiental surge como 
resposta a estes processos de vulnerabilização das popu-
lações marginalizadas pelo capitalismo, seja por meio dos 
megaprojetos de “desenvolvimento”, como o icônico PAC 
no Brasil, seja pelas políticas públicas contraditórias. A es-
tratégia ancorada na noção de justiça ambiental identifica a 
exposição desigual aos riscos, como resultado da lógica de 
acumulação de riqueza, que penaliza os mais despossuídos 
(ACSELRAD, 2010).

O movimento surge nos Estados Unidos em meados 
dos anos 1980, denunciando situações de racismo ambien-
tal, identificadas na distribuição espacial dos depósitos 
de resíduos químicos perigosos, que se sobrepunham e 
acompanhavam a distribuição territorial das etnias pobres 
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do país (ACSELRAD, 2010; PORTO, 2012). Desde então, o 
movimento se ampliou e se internacionalizou, passando a 
incorporar outras formas de discriminação além da racial, 
como classe social, etnia e gênero (PORTO et al., 2013). Por 
este motivo que a justiça ambiental deve ser entendida não 
só do ponto de vista da judicialização dos conflitos e rela-
ções sociais, mas também do ponto de vista ético, político, 
da democracia e dos direitos humanos (PORTO; PACHE-
CO, 2009).

No campo acadêmico, a noção de justiça ambiental 
surge no Brasil a partir dos anos 2000, inicialmente no cam-
po da sociologia ambiental e mais tarde no campo da saúde 
pública (PORTO et al., 2013). Este novo conceito, articulado 
com a problemática ambiental, resgata e reatualiza a tra-
dição do campo das ciências sociais em realizar trabalhos 
acadêmicos baseados nas demandas dos movimentos so-
ciais, no enfrentamento das desigualdades e na luta pela 
democracia, propondo uma nova ciência, ativista, como é 
chamada por Joan Martinéz-Alier (PORTO; MARTINÉZ-
-ALIER, 2007; PORTO et al., 2013).

O movimento se consolida no país com a criação da 
Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) em 2001, no 
Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho, 
e Cidadania, realizado na Universidade Federal Fluminen-
se em Niterói, reunindo diferentes movimentos sociais, or-
ganizações não governamentais, pesquisadores e represen-
tantes do movimento pela Justiça Ambiental nos Estados 
Unidos (ACSELRAD, 2010; PORTO, 2012).

Em seu Manifesto de Lançamento, a RBJA explica 
que as injustiças ambientais resultam desta lógica perversa 
de um sistema de produção, de ocupação do solo, de des-
truição de ecossistemas, de alocação espacial de processos 
poluentes, que penaliza as condições de saúde da popula-
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ção trabalhadora, moradora de bairros pobres e excluída 
pelos grandes projetos de desenvolvimento. Desta forma, 
as injustiças ambientais, conforme apresentado por Hercu-
lano (2002), podem ser entendidas com o mecanismo pelo 
qual “sociedades desiguais destinam a maior carga dos 
danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de 
trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais 
discriminados, populações marginalizadas e mais vulnerá-
veis” (p. 2).

O movimento busca assegurar que “nenhum grupo 
social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte uma par-
cela desproporcional das consequências ambientais nega-
tivas de operações econômicas, de decisões políticas e de 
programas federais, estaduais, locais, assim como da au-
sência ou omissão de tais políticas” (RBJA, 2001). É então, 
a partir da inserção de diversas variáveis sociais, econômi-
cas, demográficas, ambientais, entre outras, nos estudos de 
vulnerabilidade socioambiental que o movimento é forta-
lecido, “uma vez que ampliam e territorializam as relações 
entre risco ambiental, vulnerabilidade, direitos e cidada-
nia” (CARTIER et al., 2009, p. 2702).

Marandola Júnior e Hogan (2005) consideram que a 
diminuição da vulnerabilidade é vista como crucial para o 
aumento da sustentabilidade local. Os autores acreditam 
que dotar as populações da capacidade de resposta às situ-
ações adversas à que são expostas (riscos socioambientais) 
resultará na melhoria da qualidade de vida e da sua inser-
ção social. E, para isso, as alternativas existentes não são 
somente ligadas à situação socioeconômica da população, 
mas encontram força nas redes de solidariedade e nos sis-
temas de proteção comunitários e familiares. Porém, Porto 
et al. (2013, p.16) ressaltam que é preciso disposição política 
para o enfrentamento dos problemas, e isso ocorre à medi-
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da que eles são “explicitados e reconhecidos como embates 
ou conflitos que refletem os diferentes interesses, visões de 
mundo e projetos de desenvolvimento em disputa”. Mes-
mos nos lugares mais cobiçados pelo capital e conforme 
nos ensina Milton Santos (2005), “o papel ativo do territó-
rio acaba sempre por impor ao mundo uma revanche”.

Conclusão

O modelo de “desenvolvimento” capitalista global 
influencia diretamente na estruturação e organização do 
espaço local, afetando desproporcionalmente as famílias 
mais vulnerabilizadas, mas também cria novas sinergias. 
Os instrumentos de ordenamento territorial historicamente 
têm priorizado os interesses do capital. Apesar disto, um 
importante aparato legal foi construído, onde se destacam 
as legislações ambientais, para avaliar impactos, deter o 
desmatamento, prever planejamentos e criar espaços reser-
vados do desenvolvimento.

Ocorre que as áreas protegidas criadas, além de seus 
percalços de gestão e implementação, têm sofrido com a 
expansão urbana e com os diversos empreendimentos 
de significativos impactos ambientais que tem se instala-
do, especialmente no âmbito no bioma Mata Atlântica, na 
zona costeira do país, onde está localizada a maior parte 
da população brasileira. As normativas legais têm sofrido 
inúmeras flexibilizações, a fim de viabilizar a instalação 
de empreendimentos, inclusive os habitacionais, confor-
me estabelece a política habitacional atual. Neste contexto, 
as populações mais vulnerabilizadas continuam sofrendo 
com a exclusão social, com a segregação socioespacial, com 
as desigualdades e, até mesmo, com os riscos naturais, já 
que o princípio da precaução, mesmo estabelecido na Po-
lítica Nacional de Meio Ambiente, não existe na prática. O 
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entorno das UC poderia ser o lugar para se criar modelos 
alternativos de ocupação e trabalho, focados no ecodesen-
volvimento e na inclusão social. No lugar disso, vem sendo 
sistematicamente ocupados com empreendimentos e peri-
ferias negligenciadas. 
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reflexões. Conclusão.

Introdução

A relação entre desastre e vulnerabilidade é de de-
pendência. Não há desastre sem vulnerabilidade. Urbani-
zação desordenada, mudanças climáticas, má gestão dos 
recursos naturais, e o fracasso do Estado na governança 
preventiva dos riscos socioambientais são todos exemplos 
de fatores indutores ou potencializadores de vulnerabilida-
de (DÜCKERS; FRERKS; BIRKMANN, 2015). Em comple-
mento a esses elementos pode-se dizer que a vulnerabilida-
de é produto de uma sociedade desigual, que desrespeita a 
legislação vigente, com destaque para os diplomas norma-
tivos que estruturam o Direito Ambiental e o Direito dos 
Desastres.

Assim, se o desastre é construído socialmente, a vulnera-
bilidade é a face visível da injustiça latente por trás desses eventos 
adversos extremos. Essa constatação tende a exacerbar-se em 
futuro próximo, diante dos prováveis efeitos das mudanças 
climáticas e seus reflexos em uma série de direitos e institu-
tos jurídicos. Nesse contexto, países em desenvolvimento, 
de mais baixa renda, e lar de 1/3 da população global, já 
têm experenciado 2/3 das “fatalidades” (KOUSKY, 2012).

O desastre é um fato social de alta relevância para 
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o Direito, pois impacta, fortemente, as relações intersubje-
tivas. Sua assimilação, normativa e de prática jurídica ju-
risprudencial, já pode ser observada no cenário brasileiro. 
Nesse contexto, a adesão do Direito ao desafio de redução 
da vulnerabilidade e construção da resiliência é medida 
que se impõe aos entes federados e ao cidadão, sobretudo, 
como forma de observância aos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil e exercício do amadureci-
mento da democracia.

Vulnerabilidade e desastre pertencem a um processo 
de retroalimentação negativo. Quanto mais vulnerabilida-
de, maior a suscetibilidade ao desastre e vice-versa. O rom-
pimento dessa sinergia é um dos maiores desafios já postos 
ao Direito. A regulamentação e as bases estruturantes do 
Direito precisam se fortalecer de forma equilibrada com 
vistas à construção de uma sociedade livre, justa, solidária, 
não discriminatória, porém, desenvolvida. Nesse sentido, 
é importante que a comunicação do Direito aos demais sis-
temas sociais denote a relevância de um processo conjunto 
de erradicação da pobreza, marginalização, redução de de-
sigualdades sociais e regionais, e proteção ambiental.

Tendo essas premissas como pano de fundo, o pre-
sente artigo propõe uma reflexão acerca do papel do Di-
reito na construção de uma comunicação capaz de induzir 
à redução de vulnerabilidades no cenário brasileiro. Mais 
especificamente, a pesquisa, estruturada com base em bi-
bliografia e jurisprudência, elucida os limites e possibilida-
des da prestação jurisdicional, diante da conjugação dos se-
guintes fatores: necessidade (imposição legal) de redução 
da vulnerabilidade (injustiça socioambiental), abordagem 
baseada em direitos fundamentais (com destaque para o di-
reito à moradia, ocupação de área de risco e pagamento de aluguel 
social) gestão de risco e o limite orçamentário das políticas 
públicas.
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Para elucidar a proposição geral, o artigo foi estrutu-
rado em 2 partes. A primeira faz um exame da relação entre 
vulnerabilidade, desastre e construção social (comunitária) 
do risco. A conexão entre esses fatores é desenvolvida a 
partir das reflexões propostas por autores que assinalam e 
aprofundam a diferença entre infortúnio e injustiça. Na se-
gunda parte, far-se-á uma análise acerca da normatização 
sobre vulnerabilidade no Brasil, cuja relevância justifica-se 
tanto pela influência que possui na prevenção de risco de 
desastres, quanto na manutenção do meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado. 

Ações envolvendo o direito à moradia, ocupação de área 
de risco e pagamento de aluguel social têm se destacado no 
cenário jurisprudencial quando o principal tema de pes-
quisa é “vulnerabilidade”. Por essa razão, ainda na segun-
da parte, pretende-se ilustrar, através de uma pesquisa de 
decisões, de que forma os Tribunais de segunda instância 
brasileiros têm interpretado a relação entre direitos sociais/
fundamentais e vulnerabilidade a desastre. Por fim, propõe-se 
uma reflexão sobre o conflito que exsurge da intervenção 
judicial na esfera de atuação do Poder Executivo em maté-
ria de política pública voltada para a redução da vulnerabi-
lidade e a alegação da reserva do possível. 

1.  Distribuição social do risco: da vulnerabilidade ao 
desastre 

As pesquisas envolvendo a conexão entre risco, vul-
nerabilidade e desastre costumam voltar-se a numa série 
de questões. Dentre elas pode-se mencionar reflexões sobre 
os porquês da ocupação humana de áreas de risco; como 
as pessoas e a sociedade respondem aos riscos ambientais; 
como mitigar os riscos e impactos ambientais, dentre ou-
tras. Contudo, na última década, uma outra questão, mais 
abrangente e que, de certa forma, engloba as demais, pas-
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sou a integrar esta lista: a sociedade está mais vulnerável a ris-
cos? (CUTTER, 2012, p.69) Para responder a essa pergunta, 
primeiro é preciso compreender o que é a vulnerabilidade. 

Durante muito tempo a vulnerabilidade ao risco de 
desastre foi vista como uma característica predominante-
mente física. Essa perspectiva, correspondente ao que se 
pode denominar de ecologia dos riscos, proposição que 
vislumbra os desastres como eventos episódicos, de tempo 
limitado, impulsionados por forças planetárias extremas, 
cujo impacto recai sobre aqueles que, infelizmente, atraves-
sam o seu caminho (CLARK, 2013).

Essa abordagem sofreu muitas críticas da literatura 
defensora do entendimento de que a condição de vulnera-
bilidade, em várias escalas, é gerada por processos sociais, 
econômicos e políticos, que influenciam na forma como 
os riscos afetam as pessoas de maneiras diferentes e em 
diferentes intensidades (BOGARDI; BIRKMANN, 2004; 
BIRKMANN, 2006; CUTTER, 2003). Há décadas a literatu-
ra acadêmica sobre desastres tem se movimentado mais em 
direção à “socialização dos desastres”, salientando o papel 
da desigualdade. 

Muito além de meras ocorrências físicas, os desastres 
são melhor compreendidos como o resultado de interações 
complexas entre um evento físico extremo potencialmen-
te prejudicial (por exemplo, inundações, secas, incêndios, 
terremotos e tempestades) e o grau de vulnerabilidade da 
sociedade, potencializada por déficits na infraestrutura, eco-
nomia e meio ambiente (BIRKMANN , 2006).

Em outras palavras, o desastre é construído social-
mente, sendo que a magnitude de seu impacto depende do 
maior ou menor grau de vulnerabilidade socioambiental 
da comunidade impactada. Essa perspectiva, que já havia 
recebido apoio internacional (ISDR 2005 Hyogo Framework 
for Action 2005–2015) foi renovado pelo acordo Sendai 2015-
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2030.55 De acordo com o documento, dentre as deficiências 
e desafios mundiais para a redução de riscos de desastre 
está a necessária redução da vulnerabilidade. Assim, nos 
termos do Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-
2030:

É necessário mais trabalho, em todos os níveis, para 
reduzir a exposição e vulnerabilidade, a fim de evitar 
novos riscos e assegurar a responsabilização quando 
desastrem decorrem desses riscos. São necessárias 
ações mais específicas para combater os fatores 
subjacentes, que aumentam o risco de desastres como: 
as consequências da pobreza e da desigualdade [...].

Atualmente, pode-se dizer que há três linhas de pen-
samento a respeito dos elementos componentes da vul-
nerabilidade. A primeira está ligada a identificação das 
condições que fazem das pessoas ou lugares vulneráveis aos 
eventos extremos (um modelo de exposição). A segunda, 
conceitua vulnerabilidade como uma condição social, medi-
da pela capacidade de resistência da sociedade aos riscos. 
A terceira, faz uma integração entre as exposições potenciais 
e a resiliência social, com foco em lugares ou regiões especí-
ficas (CUTTER; BORUFF, SHIRLEY, 2003). 

Verchick (2012, p. 38) preceitua que a distribuição dos 
riscos se dá de maneira física e social. A perspectiva física 
se refere às características geofísicas (geologia, hidrologia, 
clima) e a aspectos da infraestrutura construída, tais como 
a exposição da comunidade a lugares com risco de inun-
dação, terremoto, deslizamento, etc. A vulnerabilidade 
social diz respeito à susceptibilidade de uma comunidade 
aos impactos de um desastre. Por essa linha de raciocínio, 

55  O quadro Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (Sendai Fra-
mework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) foi aprovado na terceira Conferência 
Mundial das Nações Unidas, em Sendai (Japão) em 18 de março de 2015. Disponível 
em: http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. aces-
so em fevereiro 2016. 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.%20acesso%20em%20fevereiro%202016
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.%20acesso%20em%20fevereiro%202016
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o termo vulnerabilidade, física ou social, refere-se tanto 
a capacidade de uma comunidade resistir a um ataque 
imediato, quanto sua capacidade de se recuperar a partir 
dele (VERCHICK, 2012, p. 38). Logo, vulnerabilidades fí-
sicas e sociais interagem expandindo o escopo do desastre 
de maneira significativa. Ademais, fatores relevantes não 
são apenas os geofísicos; mas também os econômicos, so-
ciais, políticos, e os que envolvem a infraestrutura natural e 
construída de uma comunidade (VERCHICK, 2010). Nesse 
sentido, a proteção das florestas, dos banhado, áreas costei-
ras, a estabilidade do solo, a manutenção de diques e a lim-
peza de bueiros são extremamente relevantes na política de 
redução das vulnerabilidades a desastres. 

Para Cutter (2013, p. 243) “as vulnerabilidades social 
e biofísica interagem para produzir a vulnerabilidade glo-
bal de um lugar”. Assim, a autora concebe o conceito de 
“risco comunitário” como uma combinação da “vulnerabi-
lidade física” de uma comunidade com sua “vulnerabilida-
de social.”

 
Aqui, “comunidade” significa “a totalidade das 

interações em sistemas sociais” contidas em um “espaço 
geográfico definido.” (CUTTER, 2012, p. 2008, p. 598-599). 
Nesse sentido:

o risco (medida objetiva da probabilidade de ocorrência 
de um evento) interage com a mitigação (medidas para 
reduzir os riscos ou seu impacto) para produzir o poten-
cial de risco. Esse último é moderado ou reforçado pelo 
filtro geográfico (local, situação do local, proximidade), 
bem como pela estrutura social do lugar. A estrutura so-
cial inclui a experiência da comunidade com riscos, sua 
capacidade de resposta, enfrentamento, recuperação, e 
adaptação, os quais, por sua vez, são influenciados por 
características econômicas, demográficas e habitacio-
nais. (2013, p. 243-244)

Importante observar que a correlação entre vulnera-
bilidade social e desastre variou ao longo do tempo. No 
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período pós II Guerra, poucos estudos ativeram-se a essa 
observação. Escritos posteriores à primeira geração de es-
tudos sobre desastre, capitaneados por Enrico Quarantelli 
(2007) e Russell Dynes (2006), nos anos 70, voltaram-se 
para as diferenças raciais, étnicas, socioeconômicas e suas 
relações com a resposta e a recuperação de desastres. Des-
de então, inúmeras publicações analisaram, qualitativa e 
quantitativamente, de que forma as características sociais 
se relacionavam com o desastre. 

Estudos recentes têm demonstrado que muitas são as 
variáveis determinantes ao longo do processo de gestão de 
risco, que contribuem para o aumento da vulnerabilidade 
e a suscetibilidade aos desastres. Dentre elas pode-se men-
cionar: a baixa renda, nenhuma ou pouca influência política ou 
social e o baixo nível cultural. Os vulneráveis estão mais pro-
pensos a viver em locais antigos, densos, com habitação de 
má qualidade e serviços inadequados, o que os torna sujei-
tos do desastre. Idade (idosos e crianças sofre mais) e sexo 
também figuram entre as variáveis influenciadoras (FAR-
BER, 2012). Segundo relatório elaborado pela Cúpula do 
Clima, realizada em Lima, em 2014, os eventos climáticos 
extremos, o aumento da temperatura e a elevação do nível 
do mar afetam com mais força as mulheres, especialmente 
as que vivem em um entorno rural e são pobres (FOWKS, 
2014). Um dos principais documentos científicos sobre as 
mudanças climáticas - PCC (PACHAURI, 2014) também men-
ciona evidências sobre os prováveis danos específicos cau-
sados pelo aquecimento da terra na população feminina. 

Com o objetivo de medir o “índice de vulnerabilidade 
social (IVS)”56 no Brasil, o IPEA publicizou, em 2015, o 

56  O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) procura dar destaque a diferentes situa-
ções indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa 
perspectiva que vai além da identificação da pobreza entendida apenas como insuficiência de 
recursos monetários.

http://brasil.elpais.com/tag/lima/a/
http://brasil.elpais.com/tag/lima/a/
http://www.ipcc.ch/
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Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasilei-
ros. Complementar ao Índice de Desenvolvimento Huma-
no Municipal (IDHM), o IVS traz dezesseis indicadores 
estruturados em três dimensões, a saber, infraestrutura ur-
bana, capital humano e renda e trabalho, permitindo um ma-
peamento singular da exclusão e da vulnerabilidade social 
para os 5.565 municípios brasileiros (conforme malha mu-
nicipal do Censo demográfico 2010) e para as Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) das principais regiões 
metropolitanas (RMs) do país.  As três dimensões corres-
pondem a conjuntos de ativos, recursos ou estruturas, cujo 
acesso, ausência ou insuficiência indicam que o padrão de 
vida das famílias é baixo, sugerindo, no limite, o não acesso e 
a não observância de uma série de direitos (COSTA, MARGUTI, 
2015).

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos municípios 
por macrorregião em cada uma das faixas do IVS em 2010.

Gráfico 1
Fonte: COSTA, Marco Aurélio; MARGUTI, Bárbara Oliveira. Atlas da 

vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. Brasília: IPEA, 2015, p.49.
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A faixa do IVS com maior concentração de municí-
pios é a de baixa vulnerabilidade social, agregando prin-
cipalmente municípios das regiões Sudeste e Sul (47,9% e 
35,2%, respectivamente) e um número quase inexpressivo 
de municípios do Nordeste e do Norte (1,9% e 1,7%, respec-
tivamente), os demais 13,3% correspondem a municípios 
da região Centro-Oeste. Nenhum município da região Nor-
te encontra-se em situação de muito baixa vulnerabilida-
de social e apenas um município da região Nordeste (Fer-
nando de Noronha/PE) figura neste patamar. Predominam 
nesta faixa os municípios da região Sul, que correspondem 
a 54,4% do total de municípios com IVS muito baixo. Con-
sequentemente, a faixa de muito alta vulnerabilidade social 
congrega uma maior proporção de municípios do Nordes-
te e Norte (72,4% e 23,4%, respectivamente) e baixo per-
centual de municípios do Centro-Oeste (0,4%), Sul (0,1%) e 
Sudeste (3,7%). Do total de municípios nordestinos, 80,1% 
estão nas duas faixas mais altas da vulnerabilidade social. 
Essa proporção é de 69,5% para os municípios do Norte, 
10,4% do Sudeste, 7,9% do Centro-Oeste e 1,8% do Sul. No 
outro extremo, nas faixas de baixa e muito baixa vulnerabi-
lidade social, estão 79% dos municípios do Sul.

Esses dados permitem o georreferenciamento e re-
forçam a relação entre a exclusão social, pobreza multidi-
mensional e vulnerabilidade social. Isso reforça a ideia de que 
os desastres têm a capacidade de trazer à tona as vulnerabilida-
des existentes na comunidade muito antes do evento extremo. É 
também com base nos direitos sociais desrespeitados nesse 
contexto que se pode afirmar que o descaso diante dessa 
realidade é inconstitucional, ilegal e altamente contributivo 
para a ampliação da desigualdade. 

Admitir essas premissas nos conduz a um raciocínio 
de transposição da antiga crença de que desastres e suas 
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consequências são fruto do infortúnio ou da fúria da natu-
reza. Desastres não acontecem por providência Divina ou 
por desejo de “vingança” da natureza. Resultam, em grande 
parte, das influências e escolhas humanas, da distribuição social 
dos riscos, da desigualdade, e da falta de cultura e influência po-
lítica dos afetados. Nesse sentido, desastres são muito mais 
uma forma de manifestação de injustiça do que mero infor-
túnio. Embora consubstanciem-se em eventos socialmente 
construídos e tenham efeitos globais, prejudicam, princi-
palmente, os mais vulneráveis (VERCHICK, 2012) e, por isso, 
não deixam de ser uma forma de manifestação de injustiça.

1.1 Infortúnio ou injustiça: o que há por trás do desastre?

Shklar (1990) na obra “The faces of injustice” questio-
na as razões pelas quais a filosofia política, historicamente, 
tem dedicado mais atenção ao estudo da justiça, e descon-
siderado, de certa forma, a noção de injustiça. Utilizando-
-se de uma série de exemplos de desastres a autora reflete 
a respeito da complexidade existente no entrelaçamento 
entre o infortúnio e a injustiça nas relações humanas. Em 
apoio a Rousseau, no ensaio sobre o desastre de Lisboa, a 
autora faz forte crítica à tendência de sempre se buscar um 
bode expiatório para toda ocorrência de desastre, e afirma 
que a injustiça humana é o que está por trás de muitos infortú-
nios aparentes.

 Assim, “a injustiça por trás do desastre não é produto 
apenas da imprudência, mas do fracasso no enfrentamento 
e mitigação da desigualdade, de um risco com previsibili-
dade conhecida, bem como do descaso com o sofrimento 
alheio” (SHKLAR, 1990, p. 1-2). Nesse âmbito, a violação 
das leis é, também, uma forma de injustiça. “Governos que 
violam ou são incapazes de impor suas normas são tiranos 
e desencorajam seus subordinados a obedecê-las”. 
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Observe-se que a proposição reflexiva sobre injustiça 
aqui proposta é mais ampla. Está além da tradicional rela-
ção com a falta de justiça ou o seu oposto. Não tem apenas 
sentido de moralidade ou estado de natureza. Não aparece 
somente em ocasiões raras, quando a ordem política co-
lapsa totalmente. A maior das injustiças ocorre continuamen-
te, no âmbito das estruturas políticas estabelecidas pelo sistema 
operativo do Direito. Nesse contexto, não raramente, pesso-
as que deveriam prevenir injustiças são as que, no uso de 
suas atribuições, cometem as maiores, e o que é pior, sem 
grandes protestos por parte do cidadão - injustiça passiva 
(SHKLAR, 1990, p. 19).

A “injustiça passiva” é o reflexo da atuação do cida-
dão. Está ligada à queda dos padrões de cidadania e ao pa-
pel público de cada cidadão no contexto político. Não tem 
nada a ver com falta de caridade, mas com o fato de que 
cidadãos têm direitos, responsabilidade e expectativas em 
relação aos outros. “Injustiça passiva é a falha do cidadão 
republicano na realização de suas tarefas. É a negligência, 
a culpável recusa de envolver-se e a condenável falta de 
previdência” (SHKLAR, 1990, p. 42-43). 

A histórica catástrofe de Lisboa elucida perfeitamente 
a diferença entre injustiça e infortúnio. Ocorrido em 1755, 
o terremoto, seguido de um tsunami e um incêndio, foi a 
inspiração de um poema escrito por Rousseau em protesto 
à forte sensação de infortúnio diante da catástrofe que abateu 
a cidade. Com esse escrito, o filósofo desencadeou insights 
sobre as causas sociais dos desastres até hoje debatidas em 
centros e círculos de investigação especializados em desas-
tre e direito. De acordo com Rousseau, a catástrofe não foi 
impulsionada por Deus, ou pela natureza, mas pela socie-
dade. É sua a frase: “os males físicos são fruto do nosso 
próprio trabalho” (MARQUES, 2005, p. 22-57). 
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O evento português é utilizado como uma metáfora 
representativa da progressão da noção de justiça divina 
para ciência natural e, mais tarde, para a ciência social (VER-
CHICK, 2012, p. 12). A destruição da cidade despertou 
muitos cidadãos de uma complacência que lhes tinha per-
mitido desenvolver-se muito confortavelmente. O evento 
significou uma mudança de paradigma, onde o foco de ges-
tão de desastres saltou do direito divino para o risco natural e, 
posteriormente, para o risco social. Contudo, não raramente 
o velho paradigma persiste na atualidade, sobretudo, no 
debate público e privado. Inúmeros exemplos revelam a 
natureza controvertida das narrativas sobre desastres. De 
um lado pesquisadores e formuladores de políticas públi-
cas veem o desastre como uma ocorrência social; do outro, 
alguns políticos, líderes religiosos, e parte da comunidade 
preferem outras explicações que, em última análise, refle-
tem a ideologia (religiosa, científica, sociológica) de que de-
sastres não podem ser evitados (VERCHICK, 2012, p. 16). 

A injustiça desvelada pelo desastre (consequência da 
vulnerabilidade) no Brasil, pode ser revertida pela aplicabi-
lidade das orientações normativas de diversos textos legais, 
com destaque para os que estruturam o Direito Ambiental 
e o Direito dos Desastres (CARVALHO; DAMACENA, 
2013, p. 19-27), e pelo planejamento de políticas públicas 
específicas e atuariais, voltadas ao respeito de direitos fun-
damentais e liberdades. A perspectiva do risco comunitário 
amplia significativamente o âmbito das políticas públicas 
relativas a desastres. A partir desse enfoque, os fatores não 
são apenas geofísicos, mas também econômicos, sociais e 
políticos. Envolvem a infraestrutura natural de uma comu-
nidade, bem como sua infraestrutura construída (VER-
CHICK, 2012, p. 12).

Amatya Sem (2011) pontua que a maior ou menor ca-
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pacidade humana de enfrentamento do desastre é também 
a medida da sua liberdade. A redução da vulnerabilidade 
de uma comunidade está diretamente relacionada com o 
reforço de uma série de liberdades pessoais, principalmen-
te as ligadas ao empobrecimento, às lesões e a morte (VER-
CHICK, 2012, p. 60) A falha na providência de redução 
da vulnerabilidade social é, portanto, fator potencializador 
de injustiça socioambiental e de desrespeito ao Estado de 
Direito. Esse, por sua vez, aproximar-se-á de um Estado de 
Justiça no momento em que incorporar à sua estrutura e 
atuação institucional “princípios e valores que permitam 
aferir o carácter justo ou injusto das leis e das instituições, 
bem como o valor ou desvalor de certos comportamentos” 
(CANOTILHO, 1999, p. 41).

2 O sentido jurídico da vulnerabilidade 

A redução de vulnerabilidades, tanto física quanto so-
cial, não é um processo pontual e independente. A política 
nacional de proteção e defesa civil, Lei 12.608/12, reconhece 
as limitações financeiras dos municípios e estados ao deter-
minar que o processo de redução das vulnerabilidades seja 
conjunto e apoiado pelo governo federal. Recursos para 
investimentos em obras de macrodrenagem, por exemplo, 
(vulnerabilidade à inundações) são vultosos e demandam 
apoio financeiro, sob pena de não saírem do papel. 

Nos termos da Lei 12.608 de 2012, que Institui a Políti-
ca Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, “é dever 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios adotarem medidas necessárias à redução dos riscos de 
desastre”. Dentre essas medidas, nos termos doa artigo 6º, 
IV, compete à União, “apoiar os Estados, Distrito Federal e 
Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de 
identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades 
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e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, miti-
gação, preparação, resposta e recuperação”. Entre os objeti-
vos da política nacional de defesa civil está “a identificação 
e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a 
desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência” (ar-
tigo 5º, VII). 

Uma leitura constitucional da legislação de proteção 
e defesa civil conduz a interpretação de que o enfrenta-
mento das vulnerabilidades com a pretensão de reduzir a 
ocorrência de desastre é parte integrante dos objetivos da 
República Federativa do Brasil, conforme artigo 3ºda Cons-
tituição Brasileira.

A presença do termo vulnerabilidade na legislação é o 
reconhecimento do legislador acerca da inegável relação 
entre desigualdade, injustiça e desastre. A desigualdade é 
injusta na medida em que se torna fonte de vulnerabilidade 
social e ambiental. Desconsiderar essa relação a melhor receita 
para o desastre.

As vulnerabilidades, físicas e sociais, devem ser con-
sideradas em todas as políticas e atividades relacionadas 
com todas as fases do círculo de gestão de riscos - pre-
venção, resposta e compensação ambiental (FARBER, 
CHEN, VERCHICK, SUN, 2006). Para tanto, o mapea-
mento de áreas de risco e de grupos em situação de vul-
nerabilidade é ferramenta indispensável. Um mapeamento 
nacional coerente deve combinar aspectos locais de vulnerabili-
dade geofísica e social. O conhecimento geral das localizações 
físicas de risco de desastres não é suficiente. É preciso saber 
onde as populações socialmente vulneráveis estão locali-
zadas, se próximo de áreas de inundação ou não, e quais 
recursos (públicos e privados) podem ser disponibilizado 
para a construção de mais resiliência (VERCHICK, 2012, 
p. 68-70). 
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A redução do nível de vulnerabilidade integra os deveres 
de proteção previstos na legislação brasileira de defesa civil. Não 
se trata, portanto, de alternativa apresentada ao poder público 
e a coletividade, mas de obrigação passível de responsabilização 
quando descumprida (CARVALHO; DAMACENA, 2013; 
CARVALHO, 2015). Contudo, a eficácia técnica da legisla-
ção encontra-se comprometida até que a União, nos termos 
estabelecido pela lei ordinária, regulamente o Plano Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil. 57 A ausência desta medida 
contribui para o desconhecimento dos vulneráveis e seu 
grau de exposição, o que significa não levar seus direitos a 
sério (DWORKIN, 2015).

Acrescente-se, ainda, que o cumprimento da legisla-
ção ambiental é peça chave para a redução da vulnerabili-
dade associada tanto a grupos de pessoas, quanto ecossis-
temas. Por essa razão:

Instrumentos de avaliação de riscos ambientais e de vulne-
rabilidade integrados, de gestão de  áreas  protegidas,  
de  gestão  integrada  de  ecossistemas  e  de gestão  
sustentável  de  recursos  naturais  em  nível  comuni-
tário  passam  a  ter fundamental  relevância  para  a  
redução  de  riscos  de  desastres  quando  levam  em 
consideração suas probabilidades e magnitudes. Mes-
mo se tratando de instrumentos de Política Nacional 
de Meio Ambiente, estes detém uma relevância desta-
cada como medidas não estruturais preventivas, pois 
devem integrar aos fatores eminentemente ambientais, 
os riscos socioambientais  decorrentes  das  vulnera-

57  Artigo 6o Compete à União. VIII - instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa 
Civil;  § 1o  O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo: I - a 
identificação dos riscos de desastres  nas regiões geográficas e grandes bacias hi-
drográficas do País; e  II - as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa 
civil no âmbito nacional e regional, em especial quanto à rede de monitoramento 
meteorológico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, nucleares e químicos 
e à produção de alertas antecipados das regiões com risco de desastres.  § 2o Os prazos 
para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil serão definidos em 
regulamento.
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bilidades  que potencializam os eventos catastróficos 
(CARVALHO, 2014).

Juntamente com o estudo de impacto ambiental, o es-
tudo de impacto de vizinhança, previsto dos artigos 36 a 38 
da Lei 10257/2001, é um poderoso instrumento à disposição 
do poder público para a atuação no campo da redução das 
vulnerabilidades. O estudo envolve questões absolutamente 
ligadas às vulnerabilidades mais comuns, como avaliações so-
bre o adensamento populacional, uso e ocupação do solo e trafe-
gabilidade. 

Em complemento às Leis 12.340/2010, 12.608/12, Lei 
12.651/12, Lei 10.257/2001, e 11.124/2005, dentre outras, a 
Lei nº 11.888/2008 reforça o arcabouço normativo brasileiro 
para o combate à vulnerabilidade socioambiental. Bastan-
te mencionada em decisões pelo Brasil, a Lei 11.888/2008 
orienta a atuação dos entes federados em uma das fases 
mais importantes da gestão de risco de desastres, qual seja, 
a preventiva. Desocupação de área de risco e de relevante in-
teresse ambiental são medidas mitigatórias altamente relevante 
para o enfrentamento da vulnerabilidade. A Lei “assegura às 
famílias de baixa renda assistência técnica pública e gra-
tuita para o projeto e a construção de habitação de interes-
se social”. “As famílias com renda mensal de até 3 (três) 
salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, 
têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social para 
sua própria moradia ” (artigo 2º):

§ 1º [...] § 2o  Além de assegurar o direito à moradia, a 
assistência técnica de que trata este artigo objetiva: [...] 
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambien-
tal; IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em 
consonância com a legislação urbanística e ambiental. 

O Direito previsto no art. 2o da Lei “deve ser efeti-



Temas emergentes em jurisprudência, ética e justiça ambiental no Século XXI

165

vado mediante o apoio financeiro da União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de 
serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas 
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia” (artigo 3º). 

Além do Direito Ambiental, Urbanístico e de Habi-
tação, diversos ramos têm a capacidade de contribuir para 
a gestão de diferentes formas de vulnerabilidades. Essa 
constatação explica-se pela natureza transdisciplinar da 
conexão entre vulnerabilidade e desastre. Leis trabalhistas 
e antidiscriminatórias, por exemplo, são de grande impor-
tância para a tutela do direito de etnias e gêneros. Já as rela-
ções entre idade, imigração e relações socioambientais são 
intermediadas por leis de imigração, ambientais e adminis-
trativas (HANDMER; CHOONG, 2007, p.7).

No campo do direito civil, o direito de propriedade 
possui relação direta com o aumento ou a redução da vul-
nerabilidade. Se por um lado o uso impróprio da proprie-
dade pode ser o desencadeador de vulnerabilidades sociais 
e ecológicas; por outro, a crescente variabilidade climática 
e o aumento de eventos extremos pode expô-la a vulnera-
bilidades até então desconhecidas. É importante lembrar 
que a perda da terra pode representar, também, a perda 
de meios de subsistência e habitação; perda da identidade 
espiritual de uma cultura ou, ainda, causar o deslocamento 
de comunidades. A maneira com um sistema jurídico tra-
ta as questões envolvendo a propriedade, redundará em 
maior ou menor vulnerabilidade desse direito, particular-
mente em tempos de desastres potencializados pelas mu-
danças climáticas (REALE; HANDMER, 2011). 

O Direito Constitucional, por sua vez, busca a efetivi-
dade do acesso à alimentação, saúde, água, moradia ade-
quada, saneamento, educação, e outros direitos básicos. O 
interesse do Direito pelo fato social vulnerabilidade pode 
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ser claramente vislumbrado quando Constituição e leis de 
um país normatizam direitos à habitação, meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, identificação, mapeamento e 
desocupação de áreas de risco, erradicação da pobreza, etc. 

Não por outra razão, atualmente, tanto no direito 
comparado quanto no Brasil, o tema da vulnerabilidade e 
seus efeitos vai sendo construído pela proposição de ações 
cujos pedidos e causas de pedir estão relacionados à efeti-
vidade dos direitos sociais, com destaque para a moradia e 
ao auxílio governamental pós-desastre. Algumas decisões 
têm sido fundamentadas com base no princípio da dignida-
de da pessoa humana, na promoção na igualdade de acesso 
a serviços e necessidades essenciais, o que configura uma 
abordagem baseada em direitos fundamentais. No entan-
to, conforme se poderá observar a seguir, essa abordagem 
tem sido contestada, por parte dos entes federados e algu-
mas decisões judiciais, oportunidade em que as defesas e 
fundamentos judiciais ponderam a alegação da “reserva do 
possível”.

2.1 Prestação jurisdicional, redução de vulnerabilidade 
e a abordagem baseada em direitos fundamentais

As constituições, principalmente as democráticas, 
comtemplam uma série de direitos específicos que podem 
ser mobilizados para reduzir vulnerabilidades. Diferente-
mente de reivindicações por razões morais, direitos reco-
nhecidos pela legislação de um país, possuem uma feição 
que sustenta e facilita sua pretensão em juízo.

Quando o assunto é a colonização do desastre pelo 
Direito, através da redução da vulnerabilidade, a aborda-
gem baseada em direitos fundamentais (consubstanciada 
na atenção aos direitos legais e constitucionalmente re-
conhecidos) tem recebido bastante atenção da doutrina e 
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jurisprudência (DA COSTA; POSPIESZNA, 2015, p. 64-86; 
HANDMER; MONSON, 2004). Essa proposição teórica 
identifica, simultaneamente, as fontes de vulnerabilidade 
(inobservância de certos direitos) e fornece um mecanismo 
para a sua redução (a execução mandamental dos mesmos) 
(HANDMER; MONSON, 2004, p.4). A abordagem tende a 
ser aliada das comunidades vulneráveis, principalmente 
em países onde a vontade política de enfrentar a pobreza é 
fraca, pois o auxílio pós-desastre é mais frutífero do que o 
preventivo.

A Constituição da África do Sul, por exemplo, da 
mesma forma que a brasileira, consagra uma série de di-
reitos humanos, incluindo direitos sociais, econômicos e 
culturais. Em atendimento ao mandamento constitucional 
relacionado à moradia, o Tribunal Superior, em Johanes-
burgo, em 2006, indeferiu o pedido de expulsão de mais 
de 300 pessoas, sem condições financeiras, de edifícios su-
postamente “inseguros”. O programa de retirada das pes-
soas, cuja estratégia era a regeneração da cidade, envolvia 
a derrubada de 235 edifícios “ruins”. Os autores da ação 
pretendiam a retirada das pessoas desses locais por alega-
das questões saúde e segurança, com base no Código de 
Construção e Normas de Construção (lei nacional) - apro-
vado sob o apartheid. O juiz considerou o pedido incons-
titucional, e proibiu o cumprimento de novos mandados 
até que alojamento alternativo adequado fosse fornecido às 
pessoas (HANDMER, 2007, p.11-12). 

Também na África do Sul, grandes inundações dei-
xaram pessoas sem moradia e vivendo em condições sub-
-humanas. Em resposta, o governo determinou o acampa-
mento temporário em terras públicas. Os moradores locais, 
em oposição à medida, contestaram a decisão por ação que 
argumentou a ilegalidade da medida administrativa pelos 
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seguintes motivos: medida realizada sem autorização le-
gislativa; violação a diversas disposições legais existentes, 
bem como a direitos constitucionais, dente eles, o de viver 
em um ambiente saudável. Em sede de apelação, o Tribu-
nal considerou que o governo tem a obrigação constitu-
cional de prestar auxílio às vítimas de catástrofes, em con-
formidade com a Seção 26 (2) da Constituição, que impõe 
ao estado a obrigação de tomar medidas, dentro de seus 
recursos legais disponíveis, para alcançar a realização pro-
gressiva deste direito (HANDMER, 2007, p.7). De acordo 
com a decisão:

O poder público deve obediência à legislação vigente 
e a seus parâmetros de atuação, salvo, diante de ex-
ceções legais em caso de emergência. Nesse caso, no 
entanto, o quadro legislativo citado pelos moradores 
não excluía ou limitava o poder do governo de dispo-
nibilizar as vítimas da inundação um direito constitu-
cionalmente assegurado. Por essa razão, a decisão que 
estabeleceu um acampamento provisório foi legítima. 
Se o poder público não a tivesse tomado, teria violado 
suas obrigações constitucionais. O Tribunal rejeitou, 
ainda, o argumento de que falta de equidade proces-
sual. Asseverou que, em cada caso, a equidade proces-
sual dependerá equilibrando sobre vários fatores, in-
cluindo a natureza da decisão, os “direitos” afetados e 
as consequências que dela decorrem.

No Brasil, devido ao aumento da ocorrência de even-
tos extremos, sobretudo os potencializados pelas mudan-
ças climáticas, os tribunais também têm sido chamados a se 
manifestar em demandas envolvendo a relação vulnerabili-
dade e direitos fundamentais (em especial, no que diz respeito 
aos direitos sociais, as ações versam sobre aluguel social 
e moradia segura). Por essas razões, recentes decisões dos 
Tribunais de segunda instância brasileiros sobre a maté-
ria serão colacionados na sequência. A pesquisa levou em 
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consideração os seguintes termos: “vulnerabilidade, desastre, 
justiça ambiental e direitos sociais”. Diversos tribunais brasi-
leiros já catalogam decisões sobre o assunto, que desenca-
deia o debate sobre atuação do poder público em matéria 
de gestão de risco ambiental e de desastre, limites do po-
der judiciário na orientação de políticas públicas, reserva 
do possível, dever fiscalizatório, dentre outras questões. 
Embora não representem os estados com maior índice de 
vulnerabilidade social no Brasil, os tribunais do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Rio Grande do Sul apresentaram o maior 
número de decisões até o presente momento. Essa observa-
ção assinala, no mínimo, duas questões: i) a relação entre 
baixo nível cultural, pouca influência política e dificuldade 
de acesso à justiça, traços típicos dos estados com maior ín-
dice de vulnerabilidade; ii) os tribunais com maior número 
de decisões denunciam grande suscetibilidade a eventos 
climáticos extremos.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (2013) julgou ação civil pública envolvendo direitos 
constitucionalmente assegurados (moradia, meio ambiente 
ecologicamente equilibrado) e omissão do poder público. 
A ação civil pública visou à adoção de medidas de pre-
venção e reparação de danos ambientais pelo Município 
de Viamão, que teria sido omisso em sua responsabilidade 
constitucional de proteger o meio ambiente e de efetivar 
o direito à adequada moradia aos munícipes. De acordo com o 
Ministério Público, o município permitiu a ocupação irre-
gular de área de preservação permanente, circunstância em 
que ocasionou degradação ao meio ambiente e risco à saú-
de e segurança dos moradores. Ainda, na visão do Parquet, 
as atividades desenvolvidas pelo Estado visando à defesa 
do meio ambiente não podem ser inseridas no âmbito da 
discricionariedade.  O município arguiu a impossibilidade 
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de intervenção do Poder Judiciário nos atos de competên-
cia exclusiva do Poder Executivo.

Nos termos da decisão, “ao Poder Público compete 
atuar de forma a garantir os direitos fundamentais, a fim de 
evitar qualquer espécie de violação aos mesmos. Se o Es-
tado tem o dever de agir e não o faz, mantendo-se inerte, 
cabe ao Poder Judiciário intervir. ” Para a câmara julgado-
ra, o não cumprimento de políticas públicas relacionadas 
ao exercício dos direitos fundamentais afronta diretamente 
a Constituição Federal, especialmente considerando que 
as normas definidoras de ditos direitos possuem aplicação 
imediata, razão pela qual pode e deve o Poder Judiciário in-
tervir quando provocado. 

Nos termos da decisão mencionada (RIO GRANDE 
DO SUL, 2013) “o Município não cumpriu com o seu dever 
de fiscalização da área de preservação permanente, limi-
tando-se a colocar placas informativas no local, apenas por 
decisão liminar proferida nestes autos”. Ademais, a ocu-
pação da área de preservação permanente, não importa a 
que título for, causa degradação ao meio ambiente, o que 
importa em ilícito ambiental, conforme art. 3º, II da Lei nº 
6.938/81. A partir dessa perspectiva, a sentença negou pro-
vimento ao apelo do réu e julgou procedente o apelo do 
autor, para condenar o município a realizar levantamento 
topográfico da área, no prazo de quatro meses; promover a 
remoção das famílias, no prazo de um ano; elaborar e execu-
tar o projeto de recuperação ambiental da área degradada 
e despoluir o curso d’água, em dois anos; não permitir novas 
edificações na área de preservação permanente e realizar vistorias 
semestrais na área (no mesmo sentido, RIO GRANDE DO 
SUL, 2011).

Em decisão que abordou o princípio constitucional 
da dignidade humana, habitação e desastre, o Tribunal de 
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Justiça do Rio de Janeiro (2015) impôs ao município de Ni-
terói obrigação de fazer, no sentido de promover a inclusão 
da autora da ação em programas habitacionais ou ao pro-
videnciar o pagamento de benefício assistencial denomi-
nado “aluguel social”58. A autora da ação teve seu imóvel 
interditado pela defesa civil, em virtude do risco de desa-
bamento. A fundamentação da decisão salientou o dever dos 
entes estatais promoverem à população moradia digna, em de-
corrência da dignidade humana. Com relação à aplicação 
do princípio da reserva do possível, entendeu o Tribunal 
não prosperar o inconformismo do Município porque  não  
restou demonstrado  nos  autos  a  efetiva  impossibilidade  
de  dar  cumprimento  ao decisum. Nos termos da decisão: 

Os entes públicos devem prever em seus orçamentos 
verbas suficientes de modo a atender, de forma eficaz, 
os mandamentos constitucionais do direto à moradia  
e  integridade  física,  sendo  certo  que  a  teoria  da  
reserva  do possível não autoriza o ente federado a se 
eximir do cumprimento de norma constitucional  que  
visa  efetivar  um  direito  erigido  à  categoria  jurídica  
de direito fundamental (RIO DE JANEIRO, 2015).

Em outras decisões, proferidas pelo mesmo Tribunal 
(RIO DE JANEIRO, 2011; 2015) envolvendo situações fáticas 
sobre a questão do aluguel social pós-desastre e moradia, 
três pontos destacam-se: a ponderação de valores como critério 
de decisão, a solidariedade existente entre os entes federativos, 

58  De acordo com o §1º do art. 1º do Decreto Estadual nº 43.091/11, o aluguel social 
poderá ser concedido à família afetada por um período de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado por  igual  período,  desde  que  haja comprovação real da necessida-
de de seu cumprimento. “Art. 1º O aluguel Social  é  um  benefício  assistencial,  não  
definitivo, destinado a atender necessidades advindas da destruição total ou parcial 
do imóvel  residencial  do  beneficiário,  decorrente  de  calamidade pública  ou  de 
remoções  de  pessoas residentes em  áreas  de  risco,  nos casos  definidos  por ato do 
Governador do Estado. § 1º O Aluguel social poderá ser concedido à família afetada 
por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado  por  igual  período,  
desde  que haja comprovação da real necessidade do seu pagamento”.
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(legitimidade ad causam) e a falta de demonstração, por parte 
do ente federado, quanto a impossibilidade efetiva de cumprimen-
to da determinação judicial. O Tribunal tem entendido que 
“de acordo com o princípio da preponderância dos valores, 
entre o princípio do mínimo existencial, pelo qual é assegu-
rado ao indivíduo o mínimo necessário à sua sobrevivência 
em sociedade, e o princípio da reserva possível, segundo 
o qual não podem ser atribuídas ao Estado responsabili-
dades além de suas possibilidades materiais, à evidência, 
deve prevalecer o primeiro”(RIO DE JANEIRO, 2015). No 
que tange a legitimidade ad causam, a Corte tem assinalado 
que poderá a parte autora acionar qualquer um ou a to-
dos indistintamente (Estado e Município) para garantir o 
cumprimento, na sua integralidade, do direito ao pedido 
do aluguel social.  O entendimento fundamenta-se, dog-
maticamente, no Decreto Estadual Carioca nº 42.406/2010 
que estabeleceu a solidariedade passiva entre o Estado e o 
Município na concessão do Aluguel Social.

APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. Ação ordinária de 
obrigação de fazer. Aluguel social. Preliminar de ilegiti-
midade passiva que se rejeita, em presença da respon-
sabilidade solidária de todos os entes públicos diante 
da garantia fundamental à moradia (CF/88, artigos 6º 
e 23, IX). Inclusão em “programas habitacionais”. De-
cisão monocrática proferida em harmonia com os De-
cretos estaduais de nº 42.406/10 e 43.091/2011. A autora 
atendeu aos requisitos normativos para fazer jus ao be-
nefício, já que teve a sua residência interditada, o que 
a obrigou a desocupá-la desde o sinistro. Jurisprudência 
dominante. Recurso a que se nega provimento (RIO DE 
JANEIRO, 2015).

Com fundamentações diferentes, decisões do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (algumas Câmaras de Direito 
Público) têm reiterado que embora a moradia, de fato, seja 
um direito social (art. 6º CF) este direito deve ser implan-
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tado, em sua natureza coletiva, não apenas como direito 
subjetivo individual. Isso impõe que o Poder Judiciário não 
adentre o campo próprio do Executivo na criação de polí-
ticas públicas eficientes e que respeite os limites orçamen-
tários e de responsabilidade fiscal, sob pena de prejuízo ao 
próprio interesse público. Observa-se que no estado de São 
Paulo há normas específicas regulamentando a matéria. A 
Lei Municipal nº 8.122/2013, por exemplo, prevê, no art. 4º, 
expressamente, os requisitos para a concessão “Auxílio-
-Aluguel”. A aplicação da legislação exige o preenchimento 
de alguns requisitos ligados a situações de vulnerabilidade 
por ocasião de desastre.59 Tendo por base esses parâmetros, 
a Corte tem decidido nos seguintes termos:

A ação da municipalidade deve observar os ditames 
legais, sem desvio de fim ou abuso, na promoção social 
às necessidades da autora, segundo a reserva do possível, 
sem desatenção à isonomia no trato de política habitacional 
à população carente. Direito subjetivo à moradia perma-
nente ou a aluguel social sem prazo fixo (até a outorga de 
casa para moradia permanente) inexistente. Direito social à 
moradia, constante nas normas constitucionais, tratados e 
convenções internacionais, de feição programática. Senten-
ça de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO 
(SÃO PAULO, 2016). 

Outras decisões do mesmo Tribunal não divergem 
totalmente do entendimento anterior, mas ponderam que 

59 Ás famílias em situação habitacional de emergência e vulnerabilidade temporária: 
I - que o imóvel de residência da família tenha sido destruído ou interditado em 
função de risco de enchentes, desmoronamentos, incêndios ou outras condições de 
risco iminente que impeçam o uso do seguro moradia, ensejando sua interdição, de-
socupação ou demolição, comprovado por laudo da Defesa Civil do Município ou do 
Estado de São Paulo, ou outro órgão legalmente habilitado do Estado de São Paulo; 
II - que a família beneficiária resida no Município e se encontre em situação de vul-
nerabilidade temporária, conforme laudo emitido pela Fundação Municipal de Ação 
Social ou pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
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deve-se ter em conta os direitos envolvidos, suas consequ-
ências fáticas e a garantia da efetividade do direito material 
invocado, que, no caso, vê-se agasalhado por norma consti-
tucional de natureza fundamental. Nesse sentido, salientam 
que: i) eventual limitação orçamentária não exime o Poder 
Público de sua responsabilidade, mormente se tal conduta 
contraria comando constitucional. O Estado, como garan-
tidor deste direito fundamental, não deve utilizar escusas 
orçamentárias para descumprir dever que deveria assegu-
rar; ii) contudo, é certo que a condição de vulnerabilida-
de socioeconômica não gera direito subjetivo à pretensão 
de moradia definitiva sem a observância do princípio da 
“reserva do possível” e do direito de outros cidadãos que, 
em situação semelhante, aguardam o direito ao benefício 
ora pleiteado, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia; 
iii) afinal, a implementação de políticas públicas voltadas 
à construção de unidades habitacionais demanda planeja-
mento orçamentário específico (SÃO PAULO, 2015).

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a pes-
quisa apontou entendimentos em dois sentidos. Em recen-
te acórdão, o ponto nevrálgico da lide residiu na obriga-
ção ou não do Município de disponibilizar uma residência 
propriamente dita, na medida em que os autores, conforme 
documentação juntada, resistiram a permanecer no referi-
do pavilhão da igreja. Segundo o entendimento da 2ª Tur-
ma Recursal da Fazenda Pública (RIO GRANDE DO SUL, 
2016), “o direito à moradia, consagrado pela Carta Magna 
de 1988, está inserido dentre os direitos fundamentais, sen-
do dever do ente público, independentemente da existên-
cia ou não de legislação municipal neste sentido, primar 
pela proteção e efetivação desta prerrogativa constitucio-
nalmente assegurada, garantindo ao cidadão, quando ne-
cessário meios para subsistência digna, o que também vai 
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ao encontro da dignidade da pessoa humana (2016).”60  
Em outra decisão, a Primeira Câmara Cível manifes-

tou-se no sentido de que o benefício do “aluguel social” 
pode ser concedido em duas situações: a) para as famílias 
que estejam em áreas de risco ou que tenham que se au-
sentar do local de sua moradia para execução de obras de 
infraestrutura ou processo de regularização fundiária; e b) 
para as famílias que se encontrem em situação de vulnera-
bilidade social. Ademais, a referida vulnerabilidade social 
deve ser comprovada através de parecer social de profissio-
nal da Prefeitura Municipal ou entidade conveniada com o 
Município, sob pena de não preenchimento dos requisitos 
legais (RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

As decisões analisadas permitem observar que: i) 
questões envolvendo vulnerabilidade social, ambiental 
e direitos sociais têm estado cada vez mais presentes na 
jurisdição brasileira; ii) os critérios de fundamentação das 
decisões variam de uma Corte para outra, não sendo pos-
sível, por hora, mencionar unanimidade de entendimento 
sequer em um mesmo Tribunal; iii) o número de decisões 
nos Tribunais tende a ser maior ou menor dependendo do 
nível de vulnerabilidade de cada município ou estado da 
federação; iv) há tendência forte de consolidação da abor-
dagem baseada em direitos fundamentais, “temperada” 

60 “Incontroversos, no caso concreto, a ocorrência de desastres naturais que inutili-
zaram a única residência do núcleo familiar da parte autora e a situação de vulnera-
bilidade social a que está submetida, a demandar do Poder Público o fornecimento 
de moradia provisória digna ou o pagamento do benefício assistencial conhecido 
como “aluguel social”. Inteligência dos artigos 6º, da CRFB; 15 e 22, da Lei Federal nº 
8.742/93; dos artigos 1º e 7º do Decreto 6.307/07; e da superveniente Lei Municipal nº 
3.344/2013, do Município de Canela/RS”. Sustentam os requerentes que após a ocor-
rência de fenômenos naturais nesta cidade, o local em que residem foi vitimado por 
deslizamentos, pondo em risco à segurança dos ali habitantes. Pedem, diante do seu 
quadro de vulnerabilidade financeira, seja o demandado obrigado a disponibilizar 
local adequado para permanência dos autores até conclusão de projeto habitacional 
em que estão inseridos. O município salientou que o “aluguel social” não tem previ-
são na legislação municipal, não podendo agir fora dos limites da legalidade”.
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por critérios de razoabilidade e legalidade. Contudo, rele-
vante observar que quanto mais apurada a fundamentação 
e definição de critérios de decisão, maior a contribuição do 
poder à redução de vulnerabilidade, desastres, injustiças 
socioambientais, construção da resiliência e  garantia de di-
reitos à coletividade. A consideração de cada faticidade es-
pecífica, bem como o planejamento orçamentário de ações 
envolvendo vulnerabilidade e política pública são funda-
mentais neste processo.

Assim, “ante a dinâmica destrutiva dos desastres, o 
Direito

desenvolve um papel destacado para o fornecimento 
de estabilidade e normatividade às fases pré e pós-ocor-
rência” (CARVALHO, 2013, p.407). Contudo, se em deter-
minadas circunstâncias, sua atuação serve como forma de 
limitação do poder estatal, de modo a evitar injustiças, abu-
so ou desvio de poder, por outro, acende grande debates 
sobre os limites e possibilidades desta atuação. A efetiva-
ção do direito de proteção contra desastres passa pela pon-
deração de uma série de questões políticas, orçamentárias 
e jurídicas, levando-se em consideração a especificidade de 
cada caso concreto.

2.2  Vulnerabilidade socioambiental, desastre e reserva 
do possível: algumas reflexões

Pelo teor das decisões judiciais enunciadas pode-se 
observar que tanto a normatização da vulnerabilidade, 
quanto sua evolução na jurisprudência têm gerado tensão 
entre os direitos sociais e o limite orçamentário público. 
Decisões que obriguem o Poder Público a implementar 
políticas públicas de meio ambiente ou sociais têm reper-
cussão orçamentária automática. Políticas públicas de-
mandam gastos. Como os recursos públicos são limitados 
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e nem sempre suficientes para prover a todos os cidadãos 
os direitos constitucionalmente garantidos, decisões judi-
ciais que priorizem, majoritariamente, um ou outro direito 
poderão ter repercutir negativamente na tutela de outros 
direitos fundamentais da coletividade.

Diante deste quadro, criou-se a reserva do possível, 
um limite fático para a exigibilidade judicial dos direitos, 
que é a sua vinculação estrita com a capacidade econômica 
do Estado (WANG, 2008, p. 540). 

A teoria da reserva do possível foi desenvolvida a 
partir de um julgamento do Tribunal Constitucional ale-
mão, decisão que ficou conhecida como “Numerus clausus”. 
A demanda havia sido proposta por estudantes que não 
haviam sido admitidos em escolas de medicina, em razão 
da política de limitação das vagas em cursos de nível su-
perior que foi adotada pela Alemanha em 1960. Ao decidir 
a questão, o Tribunal entendeu que a prestação desejada 
pelos estudantes esbarrava na reserva do possível, ou seja, 
aquilo que o cidadão pode, racionalmente, esperar da sociedade 
(MÂNICA, 2008, p. 99). A reserva do possível, portanto, 
não guarda relação apenas com o Direito que é colocado à 
apreciação do Poder Judiciário e com a previsão orçamen-
tária para a sua garantia, mas sim com a razoabilidade da pre-
tensão, embora no Brasil a teoria tenha o aspecto financeiro 
como maior balizador (MÂNICA, 2008, p. 100).

De acordo com a teoria, “a decisão por uma ou ou-
tra possibilidade deve ser tomada mediante a ponderação de 
bens e interesses em questão, segundo critérios de proporcionali-
dade (MÂNICA, 2008, p.16).” Esse raciocínio implica, de um 
lado, “o reconhecimento da inexistência da supremacia de 
direitos fundamentais em toda e qualquer situação” (DAN-
TAS, 2015) e, de outro; a inexistência de uma superiorida-
de absoluta do princípio da competência orçamentária do 
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legislativo e do executivo (discricionariedade) como óbice 
à efetivação de direitos fundamentais” (MÂNICA, 2008, 
p.15). 

Em um estado democrático de direito, de regra, há 
que se respeitar a separação dos poderes, a legalidade or-
çamentária e a discricionariedade administrativa motiva-
da. Essa concepção, contudo, não inviabiliza a possibilidade de 
atuação jurisdicional mediante determinação, no sentido de que 
seja prevista determinada despesa na lei orçamentária do ano 
subsequente. A possibilidade da intervenção para definição de 
despesa orçamentária para o ano subsequente aparece com me-
dida razoável e possível para a redução das vulnerabilidades e, 
consequentemente, na prevenção de desastres. Essa seria uma 
alternativa para reverter os altos custos emergenciais com 
recuperação, após a ocorrência de cada desastre no Brasil. 
Prevenir e mitigar é infinitamente menos dispendioso do 
que responder emergencialmente, recuperar e reconstruir.

Sabe-se, contudo, que a intersecção entre os objetivos 
e fundamentos da república federativa do Brasil e os gas-
tos públicos é inegável. A gestão desta realidade representa 
um exercício de alta complexidade, que demanda boa dose 
de razoabilidade. Os recursos públicos, que devem seguir 
um planejamento e ter execução efetiva, não podem ser 
destinados à efetividade e garantia de um único direito so-
cial. Ademais, a alegação de respeito à dignidade da pessoa 
humana não pode virar um mantra para permitir o acesso a 
recursos financeiros públicos. Nenhum estado suportaria! 
Uma intervenção descompromissada na política pública pode ser 
nefasta não apenas para os cofres públicos, mas, principalmen-
te, porque não assegura a solução dos problemas coletivamente. 
Situação semelhante pode ser observada na saúde com de-
mandas emergenciais, pontuais e individuais. A saúde me-
lhorou com a reiterada concessão de medicamentos e tra-
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tamentos? Não! A tutela de um direito não pode ser sufocante a 
ponto de não permitir sua garantia no futuro. 

Interessante reflexão sobre as dificuldades que circun-
dam o tema dos direitos fundamentais, seu financiamento e 
as políticas públicas é desenvolvida por Nabais (2015, p. 20) 
para quem “a face oculta dos direitos fundamentais nos re-
vela os deveres fundamentais e o custo lato senso dos direi-
tos”. Todos os direitos fundamentais têm custos financeiros 
públicos. Assim, qualquer teoria dos direitos fundamentais 
que “pretenda espelhar a realidade jus fundamental, com 
um mínimo de rigor, não pode prescindir tanto dos deveres, 
quanto dos custos dos direitos. Por essa razão, “somente 
com a adequada ponderação entre deveres fundamentais e 
custos dos direitos poderemos viver em um estado em que 
as ideias de liberdade e solidariedade não se excluam, mas 
se completem (NABAIS, 2015, p.21)». 

Esta cautela é relevante para que os objetivos preconi-
zados pela Constituição não sejam entendidos apenas como di-
reitos subjetivos contra o Estado, mas principalmente como uma 
estratégia coletiva para o alcance da justiça social e ambiental. 
Todavia, as limitações fáticas e orçamentárias não podem 
ser postas como justificativa geral para a inércia na imple-
mentação das políticas públicas ambientais ou de preven-
ção a desastres previstas de forma clara na Constituição e 
normatização infraconstitucional. (CRUZ; BODNAR, 2012, 
p. 87).

Isso porque em tempos de mudança climática, é espe-
rada a ampliação da vulnerabilidade socioambiental. Por 
essa razão, o Direito deve adaptar-se para orientar condu-
tas que garantam a efetivação dos direitos fundamentais, 
dentro da legalidade, mas de forma equilibrada ponto de 
vista orçamentário. O processo de adaptação climática é al-
tamente custoso e, por essa razão, requer planejamento. As 
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decisões judiciais têm papel altamente relevante na forma-
ção e orientação deste horizonte de futuro. Sendo a vulne-
rabilidade e a injustiça faces de uma mesma moeda, que 
comumente desencadeiam desastres, cabe às decisões judi-
ciais priorizarem, de forma planejada e razoável, o desen-
volvimento de metas com vistas a sua redução. Essa postu-
ra deve estar orientada para a prioridade e valorização de 
medidas mitigatórias e preventivas, capazes de reforçar a 
resiliência das pessoas e cidades, garantindo, assim, o di-
reito constitucional e legal de proteção contra desastres.

Conclusão

Um evento adverso, climático, oriundo da atividade 
humana ou híbrido ganha contornos de desastre, sobretu-
do, pelo grau de vulnerabilidade do local e comunidade 
impactados. Nesse contexto, o Direito é tanto instrumen-
to de coibição de vulnerabilidade, quanto de adaptação, 
na medida em que tutela direitos fundamentais e impõe 
o cumprimento da legislação ambiental e deveres de pro-
teção diante do risco de desastre.  A comunicação jurídica 
(decisão) orientadora de planejamento (ambiental, urba-
nístico, habitacional, etc) que vise apresentar soluções cole-
tivas à questão da vulnerabilidade é chave neste processo. 
Medidas imediatistas, como a disponibilização de milhões 
a populações desalojadas mediante Decretos (após o desas-
tre) ou a promulgação de atos normativos que garantam 
uma “mesada mensal”, têm caráter paliativo e eficácia in-
dividual. Além de não resolverem o problema, podem, se 
não forem muito bem administradas e fiscalizadas, induzir 
a mais vulnerabilidade, injustiça e incentivar o moral hazard 
(desvio de conduta pela consciência de estar assegurado).

O cumprimento da legislação ambiental e de prote-
ção e defesa civil, pelos entes federados, fiscalizadores e a 
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coletividade, é medida que, no médio e longo prazo, resul-
tará bons frutos. A consciência pública do poder de escolha 
pelo voto é outra ferramenta de grande pressão política no 
âmbito de uma democracia participativa. O debate sobre 
os desabrigados por uma inundação ganha fôlego da mí-
dia logo após a chuva torrencial, mas desaparece na mesma 
medida em que o sol surge e escoa a água. Por quê? Em 
termos políticos a resposta é intuitiva.

A responsabilidade pelo processo de redução da vul-
nerabilidade é compartilhada. É tempo de refletir mais a 
respeito das implicações políticas, éticas e morais de uma 
sociedade que permite o crescimento “despercebido” de 
uma “subclasse de desastres”(VERCHICK, p.25), principal-
mente em uma nação comprometida, constitucionalmente, com a 
liberdade e a democracia. 

O problema da vulnerabilidade não pode ser resolvi-
do por um setor ou instituição da sociedade isoladamente, 
ou em um determinado momento específico (no auge do 
desastre, por exemplo).  Se a vulnerabilidade é um proces-
so construído socialmente, sua desconstrução evoluirá a 
partir de ações planejadas, que englobem um conjunto de 
decisões dos setores público, privado e coletividade. 

O descaso diante da vulnerabilidade tem o poder de 
perpetuá-la. A responsabilidade no processo de sua rever-
são é compartilhada. Não por outra razão o tema suscita 
complexas questões éticas, de solidariedade coletiva e in-
tergeracional. A vulnerabilidade aumenta na medida em 
que é compreendida apenas como um problema do outro 
ou do poder público. Todavia, os problemas enfrentados 
por comunidades vulneráveis diante de um evento extre-
mo são reflexo das desigualdades e problemas já existentes no 
período de normalidade. 

Conforme se pode observar, a vulnerabilidade é um 
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fenômeno complexo, resultante das internações de inúme-
ros fatores, dentre eles, as prioridades existentes na sociedade 
e nos governos. No âmbito das ações ligadas à defesa civil, 
a prioridade de redução das vulnerabilidades é uma impo-
sição legal, cujo descumprimento implica em responsabi-
lidade. Contudo, sua operacionalização precisa ser orçamenta-
riamente escalonada e voltada para a coletividade. Do contrário, 
estar-se-á a proteger o direito de alguns em detrimento dos direi-
tos de muitos. É nesse sentido que parece estar se orientado 
o raciocínio de boa parte das decisões no poder judiciário 
brasileiro, diante de lides que versam sobre a conexão entre 
vulnerabilidade, desastre, direito fundamental (com desta-
que para - moradia, ocupação de área de risco e pagamento de 
aluguel social) e política pública.

Embora a vulnerabilidade alimente o círculo vicioso 
do desastre, diante dela é possível refletir sobre o fato de 
que ao Direito não cabe apenas decidir numa perspectiva 
punitiva-reparatória, mas de maneira preventiva e pró-a-
tivamente na gestão dos novos riscos da sociedade. O en-
frentamento da vulnerabilidade, seja pela normatização, 
ou pela decisão, impulsiona a evolução no  Direito. 

A erradicação da vulnerabilidade socioambiental é 
um serviço de grande valor não apenas à redução da ocor-
rência dos desastres, mas para a sociedade como um todo. 
A forma com lidamos com a vulnerabilidade hoje, repre-
senta muito do que almejamos para o futuro. Direita ou 
indiretamente, ainda que em proporções distintas, todos 
seremos afetados por suas consequências. 
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do princípio da precaução. 2.2 Conformação do princípio da 
precaução. 2.3 Sobre a aplicação do princípio da precaução: 
a crítica de CASS SUNSTEIN. 3. A aplicação do princípio da 
precaução pelos tribunais. 3.1 Da caracterização do princípio 
da precaução. 3.2 Sobre o que é necessário para a proteção ao 
meio ambiente: versões forte e branda do princípio da precau-
ção. 3.3 Ponderação com outros valores. Conclusões. Referên-
cias Bibliográficas.

Introdução

A sociedade contemporânea alcançou padrões de 
desenvolvimento inimagináveis, sendo possível o acesso a 
bens e serviços como, por exemplo,  medicamentos, instru-
mentos de comunicação e sistemas de transporte, com mui-
to mais facilidade do que em qualquer outro período da 
história. O novo estilo de vida, potencializado pelos avan-
ços tecnológicos, tem ensejado melhorias que se refletem 
no dia a dia das pessoas mas, ao mesmo tempo, acarreta 
riscos desconhecidos, os quais devem ser minimizados ou 
controlados.   

É neste ambiente de riscos, de incertezas, que 
ganham destaque as relações entre ciência e direito. 
Como instrumento de regulação da vida social, que 
atua na regulação e proteção de valores reputados 
interessantes, assim como na indução de condutas 
socialmente adequadas, a ordem jurídica pode ser um 
eficaz mecanismo de redução e controle de riscos. 

É certo que os riscos, como decorrência das 
incertezas, repercutem em toda a vida social, contudo, é 
na seara ambiental que ganham maior proporção, pelo 
caráter irreversível de que se revestem. O dano ambiental 
pode comprometer a vida, justificando posturas mais 
incisivas de proteção à natureza.  
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Entre outros instrumentos jurídicos, o princípio da 
precaução tem sido utilizado como meio para minimizar 
ou controlar riscos ambientais. Após a previsão nos docu-
mentos resultantes da Conferência Rio 1992, a sua utiliza-
ção se difundiu amplamente, contudo, muitas dúvidas ain-
da resultam de sua aplicação.    

Ao longo do trabalho, será examinando como o prin-
cipio da precaução tem sido utilizado na prática jurispru-
dencial brasileira, por meio da análise de decisões dos tri-
bunais pátrios.     

No capítulo inicial, serão realizadas reflexões sobre a 
relação entre ciência e direito, com o objetivo de demons-
trar a incidência de riscos na sociedade contemporânea. 
Em seguida, aborda-se a criação e evolução do princípio da 
precaução, instrumento jurídico de diminuição e controle 
de riscos. No último capítulo, será analisada a sua aplica-
ção pelos tribunais pátrios. Ao final, serão apresentadas as 
conclusões. 

1. Ciência e direito na era das incertezas

A ordem jurídica, em abordagem funcional, histori-
camente tem exercido as funções de regular a vida social e 
de coibir as condutas ofensivas aos padrões estabelecidos, 
atuando como verdadeiro instrumento de controle social. 
Contemporaneamente, o direito vai além, servindo, tam-
bém, como incentivo às condutas socialmente desejáveis 
(BOBBIO, 2007).   

Em qualquer dos modelos de atuação, um dos objeti-
vos centrais da ordem jurídica é promover segurança jurí-
dica, ou seja, certeza e previsibilidade. Em outras palavras, 
por meio do direito, o Estado atua para definir as “regras 
do jogo”, pressuposto do desenvolvimento econômico e 
social. 
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No paradigma do Estado clássico, caracterizado por 
fronteiras bem definidas e poder político central e indepen-
dente da Igreja Católica, moldado ao longo da modernida-
de, a busca por segurança jurídica era espelhada no padrão 
de conhecimento cientifico então produzido, em que a ci-
ência que tinha a pretensão de fixar verdades imutáveis e 
absolutas.  

Ciência e direito eram motivados pela busca de cer-
teza, embora tenham construído caminhos próprios para o 
alcance de seus objetivos. Nem sempre a verdade real era a 
verdade acolhida pela ordem jurídica, mas é inegável que 
a ordem jurídica buscava lastro na imutabilidade (certeza) 
da ciência.      

Na sociedade contemporânea, definida por alguns 
como pós-modernidade, novos parâmetros são construí-
dos, a incerteza prevalece, com reflexos diretos na ciência e 
no direito (LYOTARD, 2004). 

A ciência clássica não resistiu a reflexões epistemoló-
gicas que decretaram a fragilidade das leis imutáveis. As 
leis científicas passaram a ser verdade apenas até a inevi-
tável demonstração de sua superação (POPPER, 2003). O 
próprio conhecimento cientifico se reconhece como inexato 
(FOUREZ, 1995).  

Não há mais espaço para concepções deterministas, 
o saber não é mais objetivo. HEGENBERG (1974, p.37) sus-
tenta que a ciência não procura resultados definitivos,  as 
afirmações irrefutáveis não fazer parte da ciência,  mas dos 
mitos. Tal contexto gera uma nova ambiência que impacta 
toda a vida social e, por consequência, o Estado. Pode-se 
mesmo apontar contradição entre o saber objetivo e o ideal 
humanista de responsabilidade e de liberdade. A democra-
cia encarna o ideal de uma sociedade livre, incompatível 
com verdades absolutas (PRIGOGINE, 1996). 
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O Estado busca novos parâmetros para enfrentar a 
nova realidade social. É nesse contexto que PARDO (2015) 
fala em desconcerto do Leviatã, para expressar a dificulda-
de do Estado em lidar com a nova realidade.    

Como destaca o autor Catalão (PARDO, 2015), é certo 
que, nos dias de hoje, há certo protagonismo da ciência, 
cada vez mais é dada importância à ciência e à sua aplica-
ção tecnológica, que passa a ter papel central tanto na polí-
tica como no âmbito jurídico. Como consequência, tanto as 
normas jurídicas passam a fazer uso mais incisivo de ter-
mos técnico-científicos como tem se ampliado a utilização 
de normas técnicas para a regulação da vida social.   

Ocorre que, como a ciência contemporânea não mais 
se reveste de certeza absoluta, a sua instabilidade e incons-
tância se comunicam a outras disciplinas e, em especial, 
tem repercutido na seara jurídica (BECK, 1998).  

A incerteza tem levado à necessária ponderação en-
tre ciência e direito (DI GIORGIO, 1998). A decisão jurídica 
pode conflitar com a ótima decisão técnica, gerando dilema 
que tem suscitado grandes debates. Como constatar que 
uma decisão técnica é ótima?  Em sendo ótima, a ela se vin-
cula o aplicador de normas jurídicas? Tais questões estão 
postas no dia a dia dos operadores jurídicos e merecem re-
flexão.

No que se refere à primeira pergunta, a ciência não 
estabelece protocolos de regulação ou de definição de de-
cisões ótimas. Tome-se, por exemplo, a questão do aqueci-
mento global, não há consenso absoluto sobre suas causas, 
efeitos e consequencias, o que gera incertezas. A ciência se 
manifesta por probabilidades, há maior probabilidade de 
que os efeitos do aquecimento global sejam nefastos, o que 
somente poderá ser verificado por meio da experiência. Vê-
-se que a ciência contemporânea não oferece a objetividade 
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que se almeja, nem pode ser parâmetro absoluto para as 
decisões jurídicas. 

Já em relação à segunda, deve-se ter em mente que 
ao direito compete estabelece seu próprio método de de-
finição da verdade, por meio de protocolo específico e de 
sistema próprio de depuração das decisões, tendo por base 
os valores eleitos pelo legislador. A verdade científica é um 
elemento a ser considerado na definição da verdade jurídi-
ca, contudo, não é vinculante e pode deixar de prevalecer 
no caso concreto.    

Respondidas as questões, tem-se por claro que as in-
certezas contemporâneas contaminam a ciência e o direito 
(LOUREIRO, 2001). O princípio da precaução se apresenta 
como fórmula jurídica que busca a intermediação entre o 
direito e a ciência, com o objetivo de diminuir os efeitos da 
incerteza. 

2. O instrumento jurídico de combate à incerteza: O 
princípio da precaução 

Embora de recente criação, o princípio da precaução 
assume posição central na ordem jurídica como forma de 
mitigar e controlar os efeitos das incertezas, principalmen-
te na área ambiental. 

Passa-se a análise das origens e do conteúdo do prin-
cípio da precaução. Após, será analisada a crítica de CASS 
SUSNTEIN sobre a sua aplicação.  

2.1 Sobre as origens e expansão da aplicação do 
princípio da precaução

A primeira aplicação do princípio surgiu na década 
de 70 na Europa, mais precisamente na Alemanha, com a 
finalidade de orientar a atuação dos poderes públicos na 
área ambiental.  
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Contudo, foi a partir do amplo debate que se estabe-
leceu na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro em 
1992, que o princípio tomou as suas feições mais nítidas e 
passou a ser mais aplicado.61 

Ao longo dos anos 90, foi muito utilizado pelos Tri-
bunais da União Européia e de alguns países europeus, em 
temáticas de saúde pública e ambientais. 

É previsto no 174.2 do Tratado de Constituição da União 
Européia, na área ambiental. No referido artigo, dispõe-se que 
o objetivo da política ambiental comunitária é alcançar um 
nível de proteção elevado, considerando a diversidade de 
situações existentes nas diversas regiões do território da 
Comunidade, e tendo como base os princípios de cautela, 
de ação preventiva, de correção dos atentados ambientais 
preferentemente na fonte mesma, e o principio do contami-
nador pagador.

A ação preventiva proposta inclui os princípios da 
prevenção e precaução. 

Grande impulso à sua aplicação decorreu da Comu-
nicação da União Européia sobre o Recurso ao Princípio 
da Precaução, de 2000, que estabeleceu parâmetros mais 
objetivos de aplicação. Exige-se, como pressuposto da apli-
cação, a avaliação dos dados científicos, a identificação de 
efeitos potencialmente negativos e a definição da extensão 
da incerteza científica. 

Evidencia-se o caráter temporário das medidas ado-
tadas com base no princípio da precaução, assim como 
também a necessidade de constante reavaliação dos riscos, 

61 O artigo 15, da Declaração do Rio, assim o definia: “Princípio 15: De modo a proteger 
o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a au-
sência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
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com base nos avanços tecnológicos. 
No direito brasileiro, o princípio decorre da própria 

Constituição da República, que prevê no art. 225, § 1º, IV, a 
necessidade de prévio estudo de impacto ambiental (EIA) 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causa-
dora de significativa degradação ambiental.62

O EIA - Estudo de Impacto Ambiental objetiva di-
mensionar os riscos da atividade potencialmente causa-
dora de degradação ambiental, devendo, evidentemente, 
ser realizado previamente. É desta norma que decorrem os 
princípios da prevenção e da precaução, os quais não se 
confundem e serão devidamente diferenciados adiante. 

É também previsto na Lei 11.105/05, que disciplina a 
Política Nacional da Biodiversidade e na Lei 9.605/98, que 
define os crimes ambientais.

A Lei 9.605/98 dispõe que incorre nas mesmas pe-
nas do crime de poluição quem deixar de adotar, quando 
o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 
em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 
Em perspectiva criminal e, de forma negativa, como san-
ção pela omissão em coibir potenciais riscos, prestigia-se o 
princípio da precaução.  

Já a Lei 11.105/05 dispõe sobre normas de segurança 
e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, 
a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a 
importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente 
e o descarte de organismos geneticamente modificados – 
OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo 
ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnolo-

62  Art. 225. (...) § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;  [...].
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gia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, 
e a observância do princípio da precaução para a proteção 
do meio ambiente. 

O princípio da precaução é, como visto, expressa-
mente previsto como instrumento de proteção ao meio am-
biente. 

Passa-se à definição de seu conteúdo nuclear.  

2.2 Conformação do princípio da precaução

Em seu conteúdo nuclear, o princípio da precaução 
propõe que quando houver ameaça de danos sérios ou irre-
versíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve 
ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação am-
biental (MIRRA, 2001). 

Em sua conformação originária, o princípio da pre-
caução era mera inspiração para a atuação dos poderes pú-
blicos, postulado ideal, tanto para a elaboração de legisla-
ção específica que estipulasse condutas que diminuíssem 
ou controlassem o risco ambiental, como para a atuação 
do poder executivo ou judiciário na exigência de condutas 
ambientalmente adequadas (GOMES, 2005). 

Na formulação atual, resultado da sua maturação e 
melhor definição em instrumentos normativos, o princípio 
da precaução se configura como a própria ratio decidendi, 
como princípio autônomo, com conteúdo próprio, que não 
demanda intermediação para aplicação.

 Mesmo em sua concepção atual, é possível identifi-
car versões forte e branda de aplicação do princípio. Em 
sua versão mais rigorosa, o princípio pode ser motivação 
para sustar o exercício de atividades econômicas, inclusive 
para encerrar as atividades empresariais, por exemplo. Em 
versão branda, fundamenta a inversão do ônus da prova;  
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determina a ampliação de estudos anteriores à realização 
de atividades econômicas ou a realização de audiência pú-
blica. 

Na verdade, a aplicação do princípio deve ser ade-
quada ao controle ou diminuição do risco, muitas vezes a 
aplicação mais branda atende aos objetivos de proteção ao 
meio ambiente no caso concreto e, por si, não significa a sua 
flexibilização ou desprestígio.  

2.3 Sobre a aplicação do princípio da precaução: a 
crítica de CASS SUNSTEIN  

Como se viu, o princípio da precaução pode ser o 
meio adequado para mediar as relações entre ciência e di-
reito na era das incertezas.  

Contudo, a aplicação do princípio não tem sido tão 
pacífica. SUNSTEIN (2003), por exemplo, defende que, em 
sua formulação mais dura, a aplicação do princípio acar-
reta mais danos do que vantagens. Não em razão de cau-
sar resultados ruins, aduz, mas por levar à paralisia, o que 
acarretaria possibilidade de danos mais graves. 

Após destacar que a aplicação do princípio é seletiva, 
de acordo com o local e época, o que evidencia a percepção 
heurística do risco, o autor aponta mecanismos cognitivos 
que justificariam a sua ampla aceitação, entre eles o mito 
de que a natureza é sempre benigna; a aversão a perdas; 
a desconsideração das probabilidades e a desconsideração 
dos efeitos sistêmicos. 

Inicialmente, destaca o mito de que a natureza é be-
nigna e que há sempre riscos quando da intervenção hu-
mana. Concorda-se com o autor, inúmeros são os casos em 
que a interferência humana ocorre para preservara a vida 
e possibilitar o melhor aproveitamento dos recursos. De 
per si, a interferência na natureza não pode ser considerada 
ruim, a não ser que haja excessos.   
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Em seguida, o autor aponta a aversão a perdas, evi-
denciada pela desproporcionalidade ente o medo de sofrer 
perdas e vontade de ganhos correspondentes, o que é po-
tencializado diante de riscos desconhecidos (ALKAHAMI 
e SLOVIC, 1994). Concorda-se com o autor, as mudanças 
causam rejeição às pessoas, mesmo quando podem ser pro-
veitosas. Até que se demonstrem os efetivos ganhos, não ha 
muitas pessoas dispostas a assumir riscos. 

Também opera efeitos na aceitação da aplicação do 
princípio a desconsideração das probabilidades (TVERSKY 
e KAHNEMAN, 1973). Eventos potencialmente danosos de 
baixa probabilidade não são tratados como tal, evocando a 
aplicação do princípio da precaução.  

 Por fim, o autor destaca a desconsideração dos efei-
tos sistêmicos. Muitas vezes, na análise de potenciais ris-
cos, foca-se apenas nos efeitos danosos sem levar em consi-
deração os possíveis benefícios. 

Tais mecanismos cognitivos, certamente, criam am-
biente favorável à aplicação do princípio da precaução, 
como relata o autor. Contudo, a sua aceitação se deve, so-
bretudo, ao fato de que o princípio é o melhor mecanismo 
de conciliação entre a ciência e o direito, com o objetivo de 
mitigar os efeitos das incertezas.  

SUNSTEIN (2003) propõe que o princípio da precau-
ção não seja aplicado em sua vertente mais dura e que os 
objetivos a serem alcançados com a sua aplicação sejam  
perseguidos por outros meios, a fim de evitar a inação. 
Propõe que o princípio da precaução seja substituído pelo 
princípio máximo, ou seja, pela escolha da opção mais efi-
caz para o pior cenário. 

Discorda-se da proposição do autor. Na verdade, a 
aplicação do princípio da precaução não pode ocorrer de 
forma aleatória, mas deve ser pautada por regras que evi-
tem a aplicação desmedida. A aplicação do princípio deve 
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estar em sintonia com os demais princípios ambientais, 
como, por exemplo, o da proporcionalidade, o da justiça 
ambiental, o da informação, entre outros. 

A aplicação ponderada do princípio da precaução 
acarreta inegáveis benefícios principalmente porque enseja 
a análise (LORENZETTI, 2010): (i) das vantagens e desvan-
tagens de sua aplicação, no caso concreto; (ii) da proporcio-
nalidade entre as medidas que dele decorram e a proteção 
almejada; (iii) da coerência com as medidas anteriormente 
adotadas; (iv) da aplicação genérica, sem descriminações, 
com a manifestação dos envolvidos e, por fim, (v) da cons-
tante reavaliação das medidas adotadas em caso de avan-
ços científicos.  

A aplicação ponderada do princípio da precaução, 
como deve ser, tem o efeito de aproximá-lo do princípio 
máximo, proposto por SUSTEIN (2003), sem nenhum sub-
terfúgio retórico.    

3. A aplicação do princípio da precaução pelos tribunais

Apesar de sua grande importância prática, a aplica-
ção do princípio da precaução pelos tribunas brasileiros 
não tem servido como elemento de estabilização de sua in-
terpretação nem tem permitido a superação das dúvidas 
doutrinárias sobre a matéria. 

Merece destaque a quase inexistência de acórdãos 
que dêem aplicação ao princípio no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal - STF, embora seja inegável a sua previsão 
constitucional. 

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a 
matéria tem sido objeto de análise com mais frequência, as-
sim como nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais 
de Justiça dos Estados. 

A abordagem do trabalho focará na caracterização do 
princípio, com a diferenciação dos demais princípios simi-
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lares, especialmente o da prevenção, na sua aplicação nas 
vertentes forte e branda e na sua ponderação com outros 
princípios que expressam a proteção a outros valores caros 
à ordem jurídica.   

3.1 Da caracterização do princípio da precaução 

Neste subcapítulo, o objetivo é delinear o conteúdo 
essencial do princípio na visão dos Tribunais pátrios, es-
pecialmente, identificando os elementos de sua caracteri-
zação, que permitam a distinção com princípios correlatos.   

Na ADPF 101, Tribunal Pleno, DJe 108, de 1º de junho 
de 2012, o Supremo Tribunal Federal - STF reconhece a pre-
visão constitucional do princípio da precaução, realizando 
a sua ponderação com outros princípios da ordem econô-
mica, determinando a proibição da importação de pneus 
usados.63 

63  ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL:ADE-
QUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 
196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE 
ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RE-
CICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS 
EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRON-
TA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO 
EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES 
JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE 
NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PAR-
CIALMENTE PROCEDENTE. 1. Adequação da arguição pela correta indicação de 
preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de 
desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciati-
va e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do de-
senvolvimento social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus 
de jurisdição, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: 
situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual há-
bil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiarie-
dade. Cabimento da presente ação. 2. Argüição de descumprimento dos preceitos 
fundamentais constitucionalmente estabelecidos: decisões judiciais nacionais permi-
tindo a importação de pneus usados de Países que não compõem o Mercosul: objeto 
de contencioso na Organização Mundial do Comércio – OMC, a partir de 20.6.2005, 
pela Solicitação de Consulta da União Européia ao Brasil. 3. Crescente aumento da 
frota de veículos no mundo a acarretar também aumento de pneus novos e, conse-
quentemente, necessidade de sua substituição em decorrência do seu desgaste. Ne-
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A decisão faz referência tanto aos princípios da pre-
venção, porque já há a identificação de efeitos danosos na 

cessidade de destinação ecologicamente correta dos pneus usados para submissão 
dos procedimentos às normas constitucionais e legais vigentes. Ausência de elimi-
nação total dos efeitos nocivos da destinação dos pneus usados, com malefícios ao 
meio ambiente: demonstração pelos dados. 4. Princípios constitucionais (art. 225) a) 
do desenvolvimento sustentável e b) da equidade e responsabilidade intergeracional. 
Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a geração atual e para 
as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com ga-
rantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos de-
vem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem 
prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. Atendimento ao princípio da 
precaução, acolhido constitucionalmente, harmonizado com os demais princípios da 
ordem social e econômica. 5. Direito à saúde: o depósito de pneus ao ar livre, inexo-
rável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela importação é 
fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade e razoabilidade da atuação 
estatal preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas que evitem 
causas do aumento de doenças graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não pa-
trimonial, cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de 
importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desen-
volvidos, que deles se livram. 6. Recurso Extraordinário n. 202.313, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, Plenário, DJ 19.12.1996, e Recurso Extraordinário n. 203.954, Relator o 
Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 7.2.1997: Portarias emitidas pelo Departamento 
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior – Decex harmonizadas com o princípio da legalidade; fundamento direto no 
art. 237 da Constituição da República. 7. Autorização para importação de remoldados 
provenientes de Estados integrantes do Mercosul limitados ao produto final, pneu, e 
não às carcaças: determinação do Tribunal ad hoc, à qual teve de se submeter o Brasil 
em decorrência dos acordos firmados pelo bloco econômico: ausência de tratamen-
to discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil. 8. Demonstração de 
que: a) os elementos que compõem o pneus, dando-lhe durabilidade, é responsável 
pela demora na sua decomposição quando descartado em aterros; b) a dificuldade de 
seu armazenamento impele a sua queima, o que libera substâncias tóxicas e cancerí-
genas no ar; c) quando compactados inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma 
original e retornam à superfície, ocupando espaços que são escassos e de grande va-
lia, em especial nas grandes cidades; d) pneus inservíveis e descartados a céu aberto 
são criadouros de insetos e outros transmissores de doenças; e) o alto índice calorífi-
co dos pneus, interessante para as indústrias cimenteiras, quando queimados a céu 
aberto se tornam focos de incêndio difíceis de extinguir, podendo durar dias, meses e 
até anos; f) o Brasil produz pneus usados em quantitativo suficiente para abastecer as 
fábricas de remoldagem de pneus, do que decorre não faltar matéria-prima a impedir 
a atividade econômica. Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de 
que a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucio-
nais de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e 
seu parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil). 9. Decisões judiciais com 
trânsito em julgado, cujo conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto 
não são desfeitas: efeitos acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, 
com indeterminação temporal quanto à autorização concedida para importação de 
pneus: proibição a partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta ar-
guição. 10. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcial-
mente procedente.
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utilização de pneus usados, como ao da precaução, pela 
possibilidade de efeitos ainda desconhecidos, colaborando 
para o seu perfeito delineamento.    

A decisão também foi importante pela ponderação 
da aplicação do princípio da precaução, sopesado diante 
de outros princípios que emanam valores caros à ordem 
jurídica nacional, tanto para a proteção ao meio ambiente 
como para a definição do exercício das atividades econômi-
cas. A aplicação do princípio de forma ponderada, harmô-
nica com a ordem jurídica, atende às reflexões propostas 
por SUSTEIN. 

Poucos são os acórdãos do STF que reconhecem e dão 
efetividade ao princípio da precaução, realidade diversa da 
ocorrente  no Superior Tribunal de Justiça - STJ.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da Cor-
te Especial, no AgRg na SLS 1419/DF, publicado no Dje de 
01.08.2013, determinou a sustação de obra de construção 
civil pela possibilidade de dano à fauna e flora, embora não 
houvesse certeza científica da sua ocorrência. Os interesses 
público (na preservação do meio ambiente) e privado (na 
conclusão da obra) foram ponderados, prevalecendo a pro-
teção ao meio ambiente diante de sua irreversibilidade.64 

A aplicação do principio foi inteiramente adequada, 
colaborando para a definição precisa do seu conteúdo nu-
clear. 

64  “Eventual lesão econômica pode ser reparada; a lesão ambiental, por sua vez, ja-
mais poderá ser restaurada caso executados os trabalhos de construção civil, ante o 
impacto que provocam. Confrontados o interesse privado e o público, deve-se privi-
legiar este - que é irreparável - em detrimento daquele. Havendo o prosseguimento 
da construção, corre-se o risco de autorizar provimento apto a macular a fauna e a 
flora locais de maneira irreversível. Dessa forma, em juízo político, visando-se evitar 
lesão à ordem pública gerada pela incerteza quanto aos riscos ambientais, a suspen-
são do ato que autorizou o prosseguimento da obra é necessária como medida des-
tinada a evitar eventual dano maior.”   (AgRg na SLS 1419/DF; CE - Corte Especial; 
Min. João Otávio Noronha; Dje 01.08.2013). 
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No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp 
1285463/SP, publicada no DJe de 06 de março de 2012, em 
que se reconhece o conteúdo exato do princípio da precau-
ção, que impõe que a ausência de certeza científicas não 
pode ser utilizada para postergar a adoção de medidas efi-
cazes para a proteção ambiental.65 

Também na mesma linha os EIAC 445/RS, 
2000.71.01.000445-6, julgado pelo TRF da 4ª Região, publi-
cado no DE de 27.08.2007, em que se determinou a para-
lisação de empreendimento que pode implicar em dano 
ambiental, ainda que não esteja comprovado pelos órgãos 
de proteção.66 

No agravo de instrumento - CV nº 1.0390.14.000469-
3/002, julgado pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, foi decidido pela não aplicação do prin-

65  DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-DE-AÇÚCAR. QUEI-
MADAS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 4771/65. DANO AO MEIO AM-
BIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. QUEIMA DA PALHA DE CANA. EXIS-
TÊNCIA DE REGRA EXPRESSA PROIBITIVA. EXCEÇÃO EXISTENTE SOMENTE 
PARA PRESERVAR PECULIARIDADES LOCAIS OU REGIONAIS RELACIONA-
DAS À IDENTIDADE CULTURAL. INAPLICABILIDADE ÀS ATIVIDADES AGRÍ-
COLAS INDUSTRIAIS. 1. O princípio da precaução, consagrado formalmente pela 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 
92 (ratificada pelo Brasil), a ausência de certezas científicas não pode ser argumento 
utilizado para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental.  
(STJ/2ª Turma, REsp 1285463/SP; DJe 06.03.2012)
66 EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. ARROZ 
GENETICAMENTE MODIFICADO. Os princípios da precaução e prevenção suge-
rem que o mero risco de dano ao meio ambiente é suficiente para que sejam tomadas 
todas as medidas necessárias a evitar a sua concretização. Isso decorre tanto da im-
portância que o meio ambiente adquiriu no ordenamento constitucional inaugurado 
com a Constituição de 1988 quanto da irreversibilidade e gravidade dos danos em 
questão, e envolve inclusive a paralisação de empreendimentos que, pela sua mag-
nitude, possam implicar em significativo dano ambiental, ainda que este não esteja 
minuciosamente comprovado pelos órgãos protetivos. O Estudo de Impacto Am-
biental é uma exigência constitucional, não podendo ser dispensado, sobretudo em 
se tratando de experimentos com organismos geneticamente modificados, porquanto 
ainda não há consenso no que tange aos danos que possam causar ao meio ambiente.
(TRF-4 - EIAC: 445 RS 2000.71.01.000445-6, Relator: LUIZ CARLOS DE CASTRO LU-
GON, Data de Julgamento: 12/07/2007,  SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: D.E. 
27/08/2007). Ainda na mesma linha: REsp 1115555/SP; Min. Arnaldo Esteves Lima/ 1ª 
Turma; Dje 22.02.2011 e REsp 1090968/SP. Min. Luiz Fux. DJe 03.08.2010.
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cípio pela ausência da possibilidade de dano irreversível, 
pressuposto de sua aplicação.67 Diante de uma ação no 
meio ambiente sem potencial de produzir dano irreversível 
ao meio ambiente, como identificado no caso julgado, não 
há razão para a aplicação do princípio da precaução, com a 
suspensão da atividade econômica desenvolvida.  

No Agravo de Instrumento-Cv  1.0034.14.005500-
4/001, julgado pela 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais, foi aplicado o princípio da precaução, 
diante da possibilidade de dano ambiental irreversível em 
razão do exercício de atividade potencialmente degradan-
te.68

67  AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO CI-
VIL PÚBLICA CAUTELAR - INTERDIÇÃO DE EMPREENDIMEN-
TO DEDICADO À AVICULTURA DE POSTURA - AUSÊNCIA DO 
“FUMUS BONI IURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” - RECUR-
SO PROVIDO - LIMINAR DESCONSTITUÍDA. Na medida em que 
a “avicultura de postura” é legalmente classificada como uma “ati-
vidade agrossilvipastoril” de potencial poluidor/degradador geral 
médio (v. Anexo I, subitem G-02-02-1, DN COPAM n.º 74/2004), é 
ela teoricamente incapaz de gerar aqueles “graves ou irreversíveis” 
danos ambientais exigidos pelo “Princípio 15” da “Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento / ONU” para se dis-
pensar a “absoluta certeza científica” e, em face da mera ameaça 
de sua ocorrência, autorizar a prevalência do princípio ambiental 
da precaução ou da cautela sobre o da livre iniciativa que o art. 1º, 
IV, da Constituição Federal consagra como um dos princípios fun-
damentais da República Federativa do Brasil, o que torna injustifi-
cável a liminar de interdição daquele empreendimento dedicado a 
sua exploração e que comprovadamente já está providenciando sua 
regularização junto ao órgão ambiental competente.(AGRAVO DE 
INSTRUMENTO-CV Nº 1.0390.14.000469-3/002 - COMARCA DE 
MACHADO - 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais)  
68  EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO 
AMBIENTE - EXPLORAÇÃO INTENSA DE MINÉRIOS COM POSSIBILIDADE 
DE GRANDE IMPACTO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL 
- PRETENSÃO DE CONTINUIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - POSICIO-



Diego de Alencar Salazar Primo, Fernanda Dalla Libera Damacena, Fernanda de Souza Sezerino,
Guilherme Mariani, João Luis Nogueira Matias, Pedro Henrique Saad Messias de Souza

206

Na maioria dos acórdãos analisados, o princípio da 
precaução foi muito bem delineado, definindo com preci-
são os seus parâmetros. Impõe-se a existência de dano em 
potencial, que não pode ser desconsiderado mesmo em 
cenário de incerteza científica. Contudo, em algumas deci-
sões ainda pairam dúvidas.     

Em alguns acórdãos é realizada referência ao prin-
cípio da precaução quando deveria haver ao princípio da 
prevenção. É o que se constata no AG 197674, do TRF da 
2ª Região, 5ª Turma, publicado em 1º de setembro de 2014. 
Embora seja realizada a citação do princípio da precaução, 
em seus exatos termos, a análise do caso concreto permi-
te inferir que, na verdade, a aplicação adequada seria do 
princípio da prevenção, porque se cuida de coibir pesca de 
arrasto em área de reserva extrativista, sobre o que não há 
dúvida científica acerca do prejuízo ao meio ambiente.69  

Da mesma forma, o Acórdão proferido na Apelação 
Cível  00162880420044013400, pela 6ª Turma do TRF da 1ª 
Região, publicado no DJe de 26.01.2015, em que se reconhe-

NAMENTO DO STJ. Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justi-
ça, o princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92 (ratificada pelo Brasil), 
a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para postergar 
a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental, sendo que na dúvida, pre-
valece a defesa do meio ambiente, especialmente no caso dos autos, onde malgrado 
a agravante exerça atividades que acarretam grande impacto ambiental negativo, se 
encontra amparada apenas por uma simples AAF - Autorização Ambiental de Fun-
cionamento. Não provido.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0034.14.005500-
4/001, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 
18/12/2015) 
69  “No que diz respeito à proteção ao meio ambiente, a doutrina destaca o chama-
do “princípio da precaução”, que surgiu com a necessidade de avaliação prévia das 
consequências advindas dos mais diversos projetos ou empreendimentos que se en-
contram em curso. De acordo com o mesmo, havendo perigo de ocorrência de danos 
graves ou irreversíveis, a falta de certeza científica absoluta não justifica o adiamento 
da adoção de medidas eficazes para impedir a deterioração do bem”.  (AG - AGRA-
VO DE INSTRUMENTO - 197674, TRF da 2ª Região, 5ª Turma, publicado em 1º de 
setembro de 2014). No mesmo sentido: AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 197672, 
5ª Turma do TRF da 2ª Região, publicação em 11 de novembro de 2014.
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ce o caráter degradante, ipso facto, da atividade de minera-
ção, o que impede a concessão de guias de utilização para a 
extração de substâncias minerais antes do prévio licencia-
mento ambiental, com esteio no princípio da precaução. Se 
não há dúvida sobre o caráter degradante da atividade, o 
fundamento da exigência do estudo de impacto ambiental 
é o princípio da prevenção.70  

No mesmo sentido, o AG - Agravo de Instrumento - 
135862, TRF da 5ª Região, 4ª Turma, publicado no DJe de 
07 de agosto de 2014.71 Sustenta-se que não se pode relegar 
o princípio da precaução, que objetiva a realização de me-
didas antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e 
do ecossistema, antes que o dano ocorra. Como a discussão 
versava sobre a desativação de lixão e construção de ater-
ro sanitário, a só manutenção do lixão implicaria em dano 
ao meio ambiente. Não havia incerteza no caso concreto, a 
hipótese é de aplicação do princípio da prevenção não do 
princípio da precaução.  

Também é importante diferenciar o princípio da pre-
caução do princípio do in dubio pro natura. A aplicação do 
princípio da precaução, certamente, decorre de dúvida, de 
incerteza sobre os efeitos de determinada ação sobre o meio 

70  ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. PORTARIA DO DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM) QUE AUTORIZA O 
FORNECIMENTO DE GUIAS DE UTILIZAÇÃO PARA A EXTRAÇÃO DE SUBS-
TÂNCIAS MINERAIS, ANTES DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
1. A concessão de Guias de Utilização para a extração de substâncias minerais, antes 
do prévio licenciamento ambiental, viola o princípio da precaução. 2. Considerando-
-se a natureza própria da atividade minerária, é dispensável a comprovação de efe-
tivo dano ambiental, dado o tratamento dispensado pela legislação que a considera 
degradante, ipso facto. 3. Apelação desprovida. 4. Sentença confirmada. (TRF da 1ª 
Região/6ª Turma; AC - APELAÇÃO CIVEL - 00162880420044013400; Desembargador 
Daniel Paes Ribeiro; DJe de 26.01.2015)
71  “Em matéria ambiental, não se pode relegar o princípio da precaução, que obje-
tiva, exatamente, ações antecipatórias no sentido de proteger a saúde das pessoas e 
do ecossistema, antes mesmo que o mal aconteça”.   (AG - Agravo de Instrumento 
- 135862, TRF da 5ª Região, 4ª Turma, 07 de agosto de 2014)  
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ambiente, impondo postura a favor da natureza (CANOTI-
LHO, 1995). Contudo, o conteúdo do princípio da precau-
ção não se não se resume a mera postura a favor da natu-
reza, nem o princípio do in dubio pro natura decorre apenas 
das situações de riscos não comprovados cientificamente.  

 3.2 Sobre o que é necessário para a proteção ao meio 
ambiente: versões forte e branda do princípio da 
precaução    

A aplicação do princípio da precaução tem que ser 
bastante para evitar danos em cenário de incerteza cien-
tífica. Em alguns casos, a aplicação é branda, apenas para 
determinar o aprofundamento de estudos, a realização de 
audiências públicas ou para  inverter o ônus da prova, con-
tudo, há situações em que a aplicação deve ser mais for-
te, para sustar obras, para desocupar áreas de proteção ou 
para desativar empresas. 

A distinção entre versão forte e branda do princípio 
da precaução é um falso dilema, porque a sua aplicação 
tem que ser bastante e suficiente para evitar o dano am-
biental. 

Veja-se como os tribunais têm decidido sobre o tema.
No MS 16074/DF, em decisão publicada no DJe 

21.06.2012, a 1ª Seção, do Superior Tribunal de Justiça, de-
cidiu pela manutenção da decisão do Ministério da Agri-
cultura de não liberar o plantio e comercialização de pro-
dutos geneticamente modificados, com esteio no princípio 
da precaução. Diante da incerteza, prevalece a proteção ao 
meio ambiente e a saúde pública, mesmo com a paralisação 
das atividades econômicas privadas.72 

72 ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVEN-
TIVO. CULTIVARES DE SOJA. VARIAÇÃO NA COR DO HILO. AUSÊNCIA DE 
NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTU-
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Na SUEXSE - Suspensão de execução de sentença 
00063370720104040000, do TRF 4ª Região, Corte Especial, 
publicado no DE de 10.05.2010, foi determinada a sustação 
das obras da Hidrovia Paraná-Tieté, a fim de que fossem 
elaborados estudos de impacto ambiental. O Acórdão ex-
pressamente relata que o atraso na conclusão da Hidrovia 
é mero detalhe em face da possibilidade de ocorrência de 
danos ambientais.73    

Na AC - Apelação Cível 589958, julgada pela 6ª Tur-
ma do TRF da 2ª Região, decisão publicada no E-DJF de 
06.11.2013, foi determina a desativação de empresa instala-
da em área de preservação ambiental. A atividade econô-
mica exercida era incompatível com os objetivos da unida-
de de conservação, devendo ser suprimida.74 É flagrante a 

RA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE 
ESTUDOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVI-
DENCIADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
3. O direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, 
seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento. 4. A controvérsia posta em exame 
no presente mandamus envolve questão regida pelo direito ambiental que, dentre os 
princípios que regem a matéria, encampa o princípio da precaução.5. Deve prevale-
cer, no presente caso, a precaução da administração pública em liberar o plantio e 
comercialização de qualquer produto que não seja comprovadamente nocivo ao meio 
ambiente. E, nesse sentido, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- MAPA tem tomado as providências e estudos de ordem técnico-científica para a so-
lução da questão, não se mostrando inerte, como afirmado pela impetrante na inicial. 
6. (...). (STJ, 1ª Seção,  MS 16074/DF; DJe 21.06.2012)
73  “As determinações formuladas pelo juízo singular na antecipação de tutela deferi-
da ao proferir a sentença (competência do IBAMA para licenciar e condicionamento 
das obras à elaboração de EIA/RIMA) justificam-se em razão do Princípio da Precau-
ção que, em apertada síntese, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para 
evitar o dano ao meio ambiente, mesmo que sobre a sua ocorrência paire mera dúvi-
da ou incerteza. Eventual atraso que as determinações contidas na decisão de primei-
ro grau possam causar no implemento da Hidrovia Paraná-Tietê é mero detalhe em 
face da possibilidade de ocorrência de danos ambientais ao frágil ecossistema que 
gira em torno do Rio Paraná.  (SUEXSE - SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTEN-
ÇA 00063370720104040000; TRF 4ª Região, Corte Especial; Relator Desembargador 
Vilson Darós, DE 10.05.2010)
74 “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. MONUMENTO NATURAL DOS PONTÕES CAPIXABAS. 
LEIS Nº 11.686/2008 E Nº 9.985/2000. EMPRESA DE SERRARIA ESTABELECIDA 
NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE ECONÔMICA IN-
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prevalência do interesse público na manutenção do meio 
ambiente, mesmo em cenário de incerteza. 

No AG 200904000381023,75 julgada pela 3ª Turma do 
TRF da 4ª Região, decisão publicada no DE de 26.05.2010, 
determinou-se a suspensão de licença ambiental já conce-
dida, para a realização de perícia que ateste a regularidade 
ambiental do empreendimento, diante da incerteza sobre a 
possibilidade de ocorrência de danos. 

Trata-se de hipótese em que  anterior manifestação do 
Estado de liberação do empreendimento foi suspensa, para 
análise mais detalhada da situação do empreendimento.  

Percebe-se que o Poder Judiciário, quando necessá-
rio, tem decidido pela aplicação mais forte do princípio da 
precaução, de modo a tornar eficaz a proteção ao meio am-
biente. 

A aplicação mais branda tem se dado não para impor 
medidas mais drásticas, mas para, por exemplo, impor a 
inversão do ônus da prova, para determinar a ampliação 
de estudos mais amplos ou para determinar a realização de 
audiência pública.

No REsp 972.902/RS,76 julgado pela 2ª Turma do STJ, 
houve o reconhecimento do princípio da precaução como 

COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AM-
BIENTAL. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. DESATIVAÇÃO 
DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO. (TRF DA 2ª Região; 6ª Turma Especializada; 
AC - APELAÇÃO CIVEL - 589958; Desembargadora Federal Carmem Sílvia Lima de 
Arruda; E-DJF2R 06.11.2013). 
75  AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE COMPLEXO 
MINEIRO-INDUSTRIAL. IMINÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍ-
VEIS. SUSPENSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. Afigura-se justificada a aplicação 
do princípio da precaução no sentido de suspender a licença ambiental dada a mag-
nitude do empreendimento e a irreversibilidade de eventuais danos ambientais cau-
sados se o empreendimento for implantando, aguardando-se a realização de perícia 
que confira maior segurança quanto à observância da legislação e baixo ou adequado 
impacto ambiental do empreendimento. (TRF4/3ª Turma; AG 200904000381023; Re-
latora Maria Lúcia Luz Leiria. D.E 26.05.2010).
76  Dje, de 28.02.2012.
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fundamento para a inversão do ônus da prova, de forma 
pioneira ((LEITE e AYALA, 2010), posicionamento que foi 
acolhido, também, no REsp 1.060.753/SP.77 

O mesmo caminho foi seguido no julgamento do 
REsp 1.237.893/SP, julgado pela 2ª Turma do STJ, em que 
foi decidido que “em ação ambiental, impõe-se a inversão 
do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, (...), respon-
der pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em 
respeito ao princípio da precaução.”78

Do mesmo modo, o Acórdão proferido no AgRg no 
AREsp 183202/SP, decidido pela 3ª Turma do STJ, em que 
se dispôs que o princípio da precaução e o fundamento da 
inversão do ônus da prova.79 

No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: STJ, AgRg 
no AREsp 206748/SP, 3ª Turma, Dje 27.02.2013; STJ, REsp 
1330027/SP, 3ª Turma, DJe 09.11.2013; STJ, AgRg no REsp 
1192569/RJ, 2ª Turma. DJe 27.10.2010; STJ,  REsp 1060753/
SP, 2ª Turma, DJe 14.12.2009; TRF da 1ª Região; AC - APE-
LAÇÃO CIVEL - 00320420520124013400, DJe 14.05.2015.

O princípio também tem sido utilizado como funda-
mento para a realização de audiências públicas, como foi 
decidido na AgRg na SLS 1552/BA, em que a Corte Especial 
do STJ decidiu pela necessidade de realização de audiência 
pública, com a participação dos interessados em determi-
nada ação sobre o meio ambiente, com esteio no princípio 
da precaução.80  

77  Dje 14.12.2009.
78  REsp 1237893/SP, 2ª Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013.
79  AgRg no AREsp 183202/SP - 3ª Turma; DJe 13.11.2015.
80 PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. LICENÇA AMBIENTAL. AU-
DIÊNCIAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. Em matéria de meio ambien-
te vigora o princípio da precaução que, em situação como a dos autos,recomenda 
a realização de audiências públicas com a participação da população local. Agravo 
regimental não provido. Não  é possível a suspensão de tutela antecipada que de-
terminou a realização de tantas audiências públicas quanto necessárias para o es-
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O princípio também é fundamento para a comple-
mentação de estudos, exigindo-se a mais completa infor-
mação científica par a tomada de decisões que possam im-
pactar o meio ambiente.81  

Em todas essas hipóteses, a aplicação do princípio da 
precaução dispensa a adoção de medidas mais extremadas. 

3.3 A ponderação com outros interesses

Determinados acórdãos tem deixado de aplicar o 
princípio da precaução, fazendo-o ceder diante de outros 
interesses. É flagrante em tais acórdãos a percepção de que 
as verdades jurídicas devem prevalecer diante das incerte-
zas científicas. 

Assim se deu no acórdão proferido no julgamento 
do REsp 1193474/SP, da 1ª Turma do STJ. Foi decidido que 
têm presunção de legitimidade e definitividade as licenças 

clarecimento  da  população interessada previamente à concessão de licenciamento    
ambiental   para   construção   de   empreendimento imobiliário,  na  hipótese  em  que  
o requerente alega que a medida     provocaria grave lesão à economia pública, impe-
dindo o licenciamento de  empreendimento  que traria recursos para o Estado, pois, 
à vista do  princípio  da precaução, o interesse público parece estar melhor protegido  
pela  decisão  impugnada  do  que pela suspensão dos seus respectivos efeitos.”  (STJ, 
AgRg na SLS 1552/BA; Corte Especial; DJe 06.06.2012) 
81  “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMI-
NAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. MITIGAÇÃO. 
PODER GERAL DE CAUTELA. AUSENCIA DE NULIDADE. PEQUENA CEN-
TRAL HIDRELÉTRICA SANTA ROSA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. LICENÇA 
PRÉVIA. NECESSIDADE DE COMPLEMETAÇÃO DOS ESTUDOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL. I. (...) II. Com efeito, na área emblemática do meio ambiente, a mera 
probabilidade de dano ecológico de grande magnitude representa um estado de ris-
co, que, por si só, já autoriza a aplicação do princípio da precaução. Tal princípio 
está intimamente ligado ao estudo de impacto ambiental. Impõe que as decisões que 
apresentem significativos riscos ambientais sejam tomadas com base na melhor e 
mais completa informação científica disponível. Para isso, é indispensável que não 
pairem dúvidas sobre a exaustão dos estudos. III. No caso concreto, a emissão de 
licença prévia sem a complementação dos estudos com uma maior participação pú-
blica, pode implicar em riscos desnecessários, impondo ao ambiente ônus incompa-
tível com a proteção constitucional, sobretudo porque determinados danos podem 
acarretar situações difíceis ou impossíveis de serem revertidas. IV. Agravo de Instru-
mento improvido.”(TRF da 2ª REGIÃO/7ª Turma Especializada; AG - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO -31907; Desembargador Federal Reis Friede; E-DJ2R 12.11.2013)
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ambientais administrativas concedidas ao empreendedor, 
configurando surpresa desproporcional a suspensão, revo-
gação e anulação de tais atos, mormente na hipótese em 
que tenha feito gastos vultosos.82     

Tem-se por certo que, diante de descoberta científi-
ca que suscite dúvida sobre determinada atuação sobre o 
meio ambiente, mesmo sem a certeza definitiva, impõe-se 
a proteção ao meio ambiente, o que foi desprezado na deci-
são. Foram prestigiados os interesses econômicos, assegu-
rados por atos jurídicos já consolidados. 

Em outra decisão, no Agravo de instrumento na Ação 
Civil Pública 009740-96.2013, o TRF da 5ª Região deferiu a 
suspensão de liminar que determinava a sustação de obra 
pública em razão de possível dano ambiental, com a finali-
dade de prestigiar o interesse público consubstanciado na 
melhoria do trânsito.83

A decisão expressamente aponta que “o receio de que 
o Poder Público cause dano ambiental irreparável ou exce-
da a área contida no projeto inicial - sem um dado específi-
co quanto à sua ocorrência - não é suficiente para justificar 
a suspensão” pretendida. Descreve-se, exatamente, a situ-
ação em que o princípio da precaução pode ser aplicado, 
para afastar a sua aplicação e determinar a continuidade 
da obra pública. 

82  “Empreendimento imobiliário obteve as licenças administrativas exigíveis. A sus-
pensão, revogação e anulação dos atos implica surpresa aos empreendedores, que 
realizaram gastos vultosos após as licenças. Estas tem presunção de legitimidade e 
definitividade. (STJ; REsp 1193474/SP - 1ª Turma; Min. Napoleão  Nunes Maia Filho; 
DJe 04.08.2014)
83  “...o receio de que o Poder Público cause dano ambiental irreparável ou exceda a 
área contida no projeto inicial - sem um dado específico quanto à sua ocorrência - não 
é suficiente para justificar a suspensão de uma empreitada cujo objetivo maior é me-
lhorar a qualidade de vida da população que diariamente se vê obrigada a enfrentar 
uma verdadeira jornada em direção ao trabalho e em seu retorno para casa dentro 
dos coletivos e dos carros que tentam circular pela cidade. Com essas considerações, 
defiro o pedido de suspensão.” (TRF 5ª REGIÃO;  Agravo de instrumento na Ação 
Civil Pública 009740-96.2013, DJe 02.10.2013)
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Ambos os acórdãos são demonstração de que, embo-
ra perfeitamente identificados os pressupostos para a apli-
cação do princípio da precaução, nem sempre os valores 
que lhe são inerentes prevalecem.        

Conclusões

Na era dos riscos, em que a própria ciência se reco-
nhece como incerta, impõem-se novos paradigmas para as 
relações entre ciência e direito. É certo que o direito não 
deve abandonar os seus próprios métodos de apropriação 
da realidade. 

Em tal contexto, o princípio da precaução assume pa-
pel central, como forma de conciliação entre ciência e direi-
to, como forma de mitigar os riscos inerentes à sociedade 
pós-moderna. 

A sua aplicação tem se expandido desde a década 
de setenta, do Século XX, quando passou a ser aplicado na 
Alemanha, à mesma medida que tem crescido as divergên-
cias sobre a sua utilidade e eficiência como forma de prote-
ção ao meio ambiente.  

Certo é que a sua aplicação deve ser ponderada com 
os demais princípios que regem a ordem econômica, a fim 
de que sejam aferidas as vantagens e desvantagens de sua 
aplicação, no caso concreto. A sua aplicação deve ter coe-
rência com as medidas anteriormente adotadas; deve ser 
genérica e permitir a manifestação de todos os envolvidos. 
Também se destaca o caráter temporário das medidas ado-
tadas com base no princípio, como decorrência da neces-
sidade de reavaliação das medidas adotadas em caso de 
avanços científicos.  

Os tribunais pátrios têm aplicado efetivamente o 
princípio da precaução, em clara demonstração da evolu-
ção da jurisprudência ambiental brasileira.  
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A partir da análise de diversas decisões, especial-
mente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, dos Tribunais 
Regionais Federais e de Tribunais de Justiça, pode-se cons-
tatar que os contornos do princípio estão bem delineados, 
embora ainda haja alguma imprecisão terminológica e, em 
casos minoritários, confusão com o princípio da precaução 
e com o princípio do in dubio pro natura. 

A sua aplicação é feita em ambas as feições, na forte e 
na branda. Na verdade, a distinção expressa falso dilema, 
o princípio tem sido aplicado em conformidade com as de-
mandas de proteção ambiental do caso concreto. 

Embora seja instrumento de proteção ao meio am-
biente, em alguns casos concretos a ponderação fez preva-
lecer interesses diversos, o que demonstra que ainda há um 
longo caminho a percorrer em busca da melhor utilização 
do princípio pelos tribunais pátrios.   
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