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RESUMO 
 

LEITÃO, Manuela Prado. Desastres ambientais, resiliência e o direito. 249 p. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

O enfrentamento dos desastres ambientais pelo direito, embora não seja recente, 

continua a impor-lhe desafios. Os desastres são classificados pela doutrina como 

tecnológicos ou naturais, a depender da existência ou não de intervenção humana. Todavia, 

constatou-se que até mesmo os desastres naturais apresentam alguma influência antrópica, 

revelando que as suas causas são múltiplas. No Brasil, a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (Lei n.12.608/2012) visa a conferir organicidade ao sistema de proteção e de 

gerenciamento de riscos de desastres entre os três entes da federação, evidenciando a 

necessidade de se adotarem medidas de prevenção e de precaução, além das ações de 

resposta. No plano internacional, o Marco de Sendai para a Redução de Riscos de 

Desastres é a declaração da Organização das Nações Unidas mais recente a tratar do tema. 

Ela evidencia conceitos como resiliência e risco para serem pensados de forma integrada e 

transversal às mais diversas políticas públicas. Sua adoção deve ser considerada na 

aplicação de leis e de princípios de direito ambiental. Esses conceitos impõem uma 

releitura também das funções preventiva e reparatória da responsabilidade civil, 

nomeadamente do princípio da reparação integral, em prol de uma reparação resiliente, que 

requer a incorporação do risco no conceito de dano. Isso permite, ademais, repensar a 

aplicação do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, para o caso de desproporção 

entre a culpa do ofensor e os danos causados pelo desastre ambiental. 

 

 

Palavras-chave: Direito civil. Direito ambiental. Desastres ambientais. Riscos 

ambientais. Resiliência. Responsabilidade civil. Princípio da reparação integral. 



ABSTRACT 
 

LEITÃO, Manuela Prado. Disasters, resilience and the law. 249 p. Thesis (Law Doctorate) 

– University of São Paulo Law School, São Paulo, 2017. 

 

Disasters are not a new subject to law, nevertheless they continue to raise 

challenges. Disasters are classified either as technological or natural depending on the 

presence of human interference. However, it is possible to attest that even natural disasters 

have some anthropic influence, which demonstrates that disasters have multiple causes. 

The National Civil Defense Policy in Brazil (Law n. 12.608/2012) aims to organize the 

duties and responsibilities of each of the three levels of the federation in regard to risk 

management and disaster protection, displaying the need to adopt preventive and 

precautionary measures beyond that of disaster responses. Internationally, the United 

Nations Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is the most recent declaration to 

bring forward concepts like resilience and risk, putting them at the cornerstone of the most 

diverse public policies. Its adoption should be considered when enforcing environmental 

laws and principles. These concepts impose a review of the preventive and reparatory 

functions of tort in benefit of a resilient recovery, which requires the incorporation of risk 

in the concept of harm. It also invokes a reflection about the Brazilian Civil Code rule that 

allows judges to reduce indemnification in the case of disproportion between the 

offender’s fault and the harm caused by the disaster. 

 

 

Key-words: Civil law. Environmental law. Disasters. Risks. Resilience. Tort. Recovery. 

  



 

RESUMÉE 
 

LEITÃO, Manuela Prado. Les catastrophes, la résilience et le droit. 249 p. Thèse 

(Doctorat en Droit) − Faculté de Droit de l’Université de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Les catastrophes ne sont pas nouvelles pour le droit, mais elles continuent à 

l’imposer des défis. Les catastrophes sont classées par la doctrine comme technologiques 

ou naturelles, en fonction d'intervention humaine. Néanmoins, même les catastrophes 

naturelles ont l’influence humaine, ce que révèle que les causes des catastrophes sont 

multiples. Au Brésil, la Politique Nationale de la Protection et de la Défense Civile (Loi n. 

12.608/2012) organise le système de protection et de gestion des risques de catastrophe 

entre les trois membres de la fédération, en soulignant la nécessité d'adopter des mesures 

de prévention et de précaution, en plus des actions de réponse. Au niveau international, Le 

Cadre d'Action de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe est la plus récente 

déclaration des Nations Unies sur le thème. Il met en évidence des concepts tels que la 

résilience et le risque d'une manière intégrée et transversale à plusieurs politiques 

publiques. Son adoption devrait être pris en compte dans l'application des lois et des 

principes de droit de l'environnement. Ces concepts sont nécessaires aussi pour une 

réinterprétation des fonctions préventives et curatives de la responsabilité, y compris le 

principe de la réparation intégrale, en faveur d'une réparation résiliente. Ça nécessite la 

prise en compte du risque dans la notion de dommage. Cela permet, en outre, de repenser 

l'application de la règle du Code Civil Brésilien qui permet que le juge réduise 

l’indemnisation en cas de disproportion entre la faute du défendeur et le dommage causé 

par la catastrophe. 

 

 

Mots-clés : Droit civil. Droit de l’environnement. Catastrophes. Risques. Résilience. 

Responsabilité civile. Principe de la réparation intégrale. 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinde pois, contemplai ruínas desoladas, 
restos, farrapos só, cinzas desventuradas, 

os meninos e as mães, os seus corpos em pilhas, 
membros ao deus-dará no mármore em estilhas, 

desgraçados cem mil que a terra já devora, 
em sangue, a espedaçar-se, e a palpitar embora, 

que soterrados são, nenhum socorro atinam 
e em horrível tormento os tristes dias finam! 

 
 

Voltaire, O poema sobre o desastre de Lisboa, (1756). 
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INTRODUÇÃO 
 

No final da década de 1970, o filósofo Hans Jonas1 publicou obra em que trouxe 

uma reflexão sobre uma ética para a civilização tecnológica. Crê o autor que o avanço 

técnico-industrial e os riscos criados pelo ser humano, em função da exacerbação do 

consumo e da dominação da técnica sobre a natureza, colocam em xeque a sua existência, 

sendo necessário indagar os limites à humanidade para colocar a si própria em risco: 

“Pode-se discutir a respeito do direito individual ao suicídio, mas não a respeito do direito 

de suicídio por parte da humanidade”, afirma o filósofo.2 

 

Em uma visão pautada pelo medo e por um “prognóstico do desastre”, Hans Jonas 

afirma que não se faz um cálculo de longo prazo sobre os riscos presentes, deixando o 

futuro à sua própria sorte. Um novo paradigma filosófico, porém, passaria a conferir maior 

importância aos efeitos futuros do agir humano no presente, invocando um novo princípio 

ético, um princípio que determina um dever de cuidado em relação ao futuro. 

 

Nessa nova dimensão ética, Hans Jonas sustenta a incerteza obriga o ser humano a 

uma real responsabilidade pelo porvir, na qual a prudência se torna o cerne de todo o agir. 

Para tanto, é preciso desapegar da lógica tradicional de que a cada direito corresponde um 

dever e a cada dever um direito, no momento presente, tendo em vista que o dever com o 

futuro não terá a sua reciprocidade no momento atual.3 

 

Nessa esteira de raciocínio, o filósofo defende que não se trata de garantir os 

direitos das pessoas no futuro, mas sim de lhes conceder a existência e a possibilidade de 

exercerem os direitos conforme a sua época. Em contraposição a esse direito de existir, há 

o poder do indivíduo – ou da humanidade − no presente, que exerce alguma influência 

sobre o futuro. Surge uma responsabilidade que olha para a frente porque se volta para o 

objeto que reivindica o agir do ser humano – a responsabilidade pelo bem-estar social, 

seguindo o exemplo fornecido pelo autor, ou a responsabilidade pela preservação 

ambiental, que acrescentamos – e não a responsabilidade pelas consequências de uma 

                                                           
1 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução 

de Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006. p. 235-236. 
2 Ibidem, p. 86. 
3 Ibidem, p. 79 -89. 
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conduta pretérita. É como se as gerações futuras dependessem das ações da geração 

presente e é a conduta desta que influencia a existência daquelas.4 

 

Em sua concepção, o princípio responsabilidade contrapõe-se ao princípio 

esperança, o qual pressupõe a realização de ações com certeza, conforme esperado e 

desejado, em prol de algo benéfico para o futuro. O princípio responsabilidade se pauta 

pelo medo que, distintamente da covardia, considera a incerteza e convida ao agir diante 

dela, porque se teme que algo aconteça com o objeto vulnerável. “A responsabilidade é o 

cuidado reconhecido como obrigação em relação a um outro ser, que se torna 

‘preocupação’ quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade.”5 

 

Em uma visão oposta e intrigante, Cass Sunstein, em obra datada do ano de 2005, 

questiona o “direito do medo”, ao argumentar que a incerteza diante de riscos resulta em 

más concepções dos reais efeitos da ação humana sobre o meio que o cerca, pois induz a 

um agir irracional − ou pouco racional. Para o autor, procurar atuar diante de toda 

incerteza, em atenção ao princípio da precaução, pode exacerbar riscos mínimos e 

negligenciar riscos graves, já que a abertura a uma construção democrática da percepção 

do risco não incorpora os seus reais elementos, mas principalmente a memória emocional 

das pessoas. Estas, por sua vez, tendem a apresentar uma “miopia”, ao focarem em ações 

de curto prazo e relegarem o longo prazo, além de a maioria das pessoas serem otimistas 

quanto ao futuro e quanto às suas condutas, pensando que são mais prudentes que as 

demais ao seu redor.6 

 

O medo, na acepção do autor, tende a ser maior diante de riscos novos e 

desconhecidos do que de riscos conhecidos e incorporados no cotidiano, ainda que sejam 

riscos graves, como é o caso de acidentes automobilísticos. Há também uma ideia de que a 

natureza é de certo modo harmônica e benevolente, o que precisa ser refutado. Afinal, nem 

tudo que é completamente natural é seguro, basta pensar na exposição à radiação solar, 

apta a ser causa do desenvolvimento de câncer de pele. Assim, é preciso ter em mente que 

a interferência humana sobre a natureza abala seu sistema natural de funcionamento e, com 

                                                           
4 JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 91-

94; 167 et seq. 
5 Ibidem, p. 351-352. 
6 SUNSTEIN, Cass R. Laws of fear: beyond the precautionary principle. Cambridge, UK; New York: 

Cambridge University Press, 2005. p. 51-59. 
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isso, cria riscos, mas é salutar ponderar também que os benefícios criados à vida, de modo 

mais amplo, não são insignificantes e nem todos os riscos acarretam perdas insuportáveis.7 

 

A despeito de criticar enfaticamente o princípio da precaução, Cass Sunstein 

reconhece que é preciso tomar precauções, para o que propõe uma releitura do princípio, 

para acabar com a cultura do medo sobre o futuro. O medo paralisa a ação, engessando a 

produção e o avanço tecnológico. Em contrapartida, é preciso que os gestores de risco, 

diante de incertezas de catástrofes, adotem medidas de contenção e de mitigação desses 

riscos, desde que os custos associados não sejam excessivos a ponto de prejudicarem a 

qualidade de vida ou desviarem recursos de outras áreas mais necessitadas. É preciso, antes 

de mais nada, tomar em conta os riscos sociais de modo global, para verificar se a 

concepção de medidas que evitem desastres não são por si só potencializadoras de riscos 

também de desastres. É preciso – segundo o autor – que sejam desenvolvidas margens de 

segurança para os riscos, mas elas devem variar de tamanho e intensidade em função do 

tipo de riscos, da potencialidade dos danos e, sobretudo, dos custos associados.8 

 

Cass Sunstein sobrevaloriza o presente em relação ao futuro e procura negar aquilo 

que chama de restrições injustificadas sobre a vida privada, o que, para ele, ocorre pela 

exacerbação do medo, com a aplicação genérica do princípio da precaução9. Essa visão de 

negação do princípio é porém largamente combatida por Maria da Glória Garcia. A autora 

rebate os argumentos de Cass Sunstein e repisa que o princípio da precaução se insere na 

cultura ética, filosófica e política que orienta e renova o atual discurso jurídico, bem como 

inova na criatividade da atuação humana em prol do bem-estar das futuras gerações. 

Reconhece que toda decisão, mesmo a precaucional, envolve riscos, pois há o 

desconhecimento quanto ao futuro, ao que há de melhor para ele e o resultado das 

sinergias, bem como a relação entre a intencionalidade da ação e seu resultado efetivo10. 

Nesse sentido, Maria da Gloria afirma que: 

 

                                                           
7 SUNSTEIN, Cass R., Laws of fear: beyond the precautionary principle, cit., p. 43-45. 
8 Ibidem, p. 109-119. 
9 Ibidem, p. 222-223. 
10 GARCIA, Maria da Glória F. P. D. princípio da precaução: lei do medo ou razão de esperança? In: 

CORREIA, Fernando Alves; MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes; LOUREIRO, João Carlos Simões 
Gonçalves (Orgs.). Estudos em homenagem ao prof. doutor José Gomes Canotilho: responsabilidade entre 
passado e futuro. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. v. 1, p. 323-329. 
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Significa isto que a actuação que, em apelo a uma situação que clama a 
obediência ao princípio da precaução, o cumpra, nos seus exactos termos, isto é, 
a actuação jurídica que seja a resposta precaucional à situação de risco assume o 
que deve ter-se por justo, o que deve ter-se por certo. Mas não o que é certo ou é 
justo.11 

 

A partir dessas reflexões filosóficas, ensaiamos um estudo que busca debater o 

direito na perspectiva dos desastres ambientais futuros, olhando para os riscos presentes. 

Sabemos que o direito não é capaz de controlar os desastres. Adotar essa visão 

corresponderia à sobrevalorização da ciência jurídica, em detrimento de outras ciências 

que, quiçá, estão mais próximas da inovação para o enfrentamento dos riscos presentes e 

dos danos futuros. Inovação, aliás, é um desafio sobre o qual o direito se debruça, a 

começar pela elaboração de leis que não acompanham a velocidade dos acontecimentos 

sociais e de uma responsabilidade civil voltada, sobretudo, para o passado... 

 

Não faremos uma análise filosófica do direito, como fizeram os pensadores acima, 

mas provocados por suas reflexões e pelos casos práticos noticiados no nosso cotidiano, 

procuraremos fornecer pequenas bases para a revisitação de determinados instrumentos 

jurídicos, nomeadamente princípios de direito civil-ambiental e conceitos relacionados à 

responsabilidade civil, para enfrentar essa temática já antiga, mas que a cada dia impõe a 

dinamicidade dos seus desafios. De Chernobyl a Fukushima e Mariana, muito se construiu 

no direito ambiental e muito já se preveniu, mas os desastres continuam a ocorrer e, 

possivelmente, voltarão no futuro. 

 

Nossa intenção é compreender a lógica sobre a qual os riscos são percebidos e 

estruturados, bem como os elementos que estão diretamente relacionados a eles – a 

vulnerabilidade e a resiliência – para repensar alguns instrumentos jurídicos, no sentido de 

alertar para um futuro que envolva desastres ambientais, ao mesmo tempo que afaste o 

“medo” ou uma lógica pessimista tão invocada pelos pensadores supracitados, para 

conceber o adequado enfrentamento dos riscos socioambientais e de seus potenciais danos 

que se mostrem inevitáveis. 

 
Não pensamos que, para isso, devamos deixar a natureza intocada ou jogar um ônus 

excessivo sobre o avanço tecnológico, mas sim estimular o desenvolvimento que seja 
                                                           
11 GARCIA, Maria da Glória F. P. D., Princípio da precaução: lei do medo ou razão de esperança?, in 

Estudos em homenagem ao prof. doutor José Gomes Canotilho: responsabilidade entre passado e futuro, 
cit., v. 1, p. 329. 
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sustentável e resiliente. Partimos de uma premissa otimista de que, com o princípio 

responsabilidade lançado por Hans Jonas e a ponderação da racionalidade de Cass 

Sunstein, cheguemos ao ponto ótimo, em que o risco de desastres ambientais seja melhor 

incorporado pelos seus gestores, tornando mais escassa a violação ao meio ambiente 

saudável e equilibrado e à dignidade da pessoa humana. 

 

Salientamos que o foco de nossa análise serão os desastres ambientais em seu 

conceito mais amplo, de origem climática ou não, que podem abarcar aqueles oriundos de 

fenômenos naturais, como precipitações fortes, inundações, erupções vulcânicas, 

terremotos, ciclones etc., até os desastres no meio ambiente e social causados por acidentes 

tecnológicos, ou, ainda, os desastres que resultam da interação antrópica e natural. 

 

A razão de abordarmos todas essas espécies de desastres ambientais consiste no 

fato de não procurarmos estabelecer um regime jurídico a partir de definições dos desastres 

pelas suas causas, de forma preestabelecida e taxativa, mas sim pelas suas características e 

seus efeitos. Veremos que os desastres ambientais decorrem da interação entre inúmeras 

causas e concausas, de origem humana e natural. Abordaremos a temática sob o enfoque 

da prevenção, da precaução e da resiliência, buscando entender, primeiramente, as 

circunstâncias que contribuem para os desastres ambientais para, em seguida, indagarmos 

de que modo os instrumentos jurídicos podem auxiliar uma adequada gestão dos riscos dos 

desastres. 

 

Nesse diapasão, e refletindo a nossa indignação quanto à ocorrência de desastres 

ambientais em pleno século XXI, no auge de tamanho desenvolvimento tecnológico – ou 

por causa dele –, que deveria ser destinado à prevenção e ao monitoramento de riscos, 

tomamos como ponto de partida casos reais recentes e desenvolvemos em cima deles a 

nossa crítica e reflexão sobre o papel do direito – em especial da responsabilidade civil − 

na construção de resiliência ambiental. 

 

O tema da resiliência é transversal a diversas ciências e, no contexto jurídico, aos 

poucos ganha espaço em declarações internacionais e na elaboração de políticas públicas. 

Em relação aos riscos, embora as iniciativas para o seu tratamento sob a perspectiva dos 

desastres ambientais e da construção de resiliência sejam oriundas de discussões entre 

Estados, fazendo todo o sentido que estejam imbuídas no seio das leis e das políticas 
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públicas de curto, médio e longo prazo, não podemos esquecer que o setor privado também 

é ator que cria e gera riscos socioambientais em seu cotidiano, seja pela execução de sua 

atividade, seja no exercício de sua propriedade. 

 

A metodologia que utilizamos centra-se basicamente em revisão de literatura, 

nacional e internacional, sobre o tratamento jurídico dos desastres e das catástrofes naturais 

e da responsabilidade civil preventiva, bem como análise legislativa, citando declarações 

internacionais celebradas no âmbito da Organização das Nações Unidas, normas brasileiras 

e estrangeiras, nomeadamente dos Estados Unidos e da União Europeia, em que a temática 

parece estar desenvolvida há mais tempo. Citamos, em algumas passagens, a lei da 

Colômbia, pois no contexto sul-americano, esse foi o primeiro país a trazer de forma 

sistematizada e integrada uma política de gestão de riscos de desastres – ao invés de uma 

gestão puramente de desastres.  

 

Apesar de o nosso trabalho ter por base majoritária essa literatura jurídica, 

utilizamos alguns textos de outras ciências para fundamentar e compreender melhor os 

conceitos que apresentamos. Também recorremos a julgados do Superior Tribunal de 

Justiça, que fixaram entendimento sobre alguns dos argumentos a que fazemos alusão em 

nosso texto, tanto para demonstrar – e criticar – algumas das premissas ali adotadas, 

quanto para embasar as nossas convicções. 

 

Verificamos que a literatura nacional ainda é escassa quanto ao papel do setor 

privado no tema dos desastres ambientais e da resiliência e é por essa razão que 

procuraremos desenvolver nossa tese colocando-o no centro de nossa análise. As 

conclusões aqui alcançadas não se restringirão a ele, algumas delas poderão eventualmente 

ser pensadas para o Poder Público, de acordo com as particularidades de seu regime 

jurídico, mas não abordaremos essa possibilidade em nosso trabalho, pois isso por si só 

abriria espaço para outra tese. 

 

Assim, no Capítulo 1, procuraremos apresentar o cenário atual, ou, melhor dizendo, 

o “estado da arte” jurídico para um direito dos desastres. Tomaremos como ponto de 

partida o recente acidente ocorrido com a ruptura da barragem de Fundão, no Município de 

Mariana, em Minas Gerais, considerado o maior desastre ambiental brasileiro até os dias 

atuais. Existe um largo desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial acerca da imputação 
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de responsabilidade ao poluidor no caso de desastres tecnológicos, como é classificado 

pela doutrina, lastreada em responsabilidade objetiva e de risco integral, flexibilizando-se o 

nexo causal, a fim de garantir a responsabilização, para fins de reparação. 

 

Ainda nessa parte, discorreremos brevemente sobre a evolução normativa da 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que pretendeu instituir um novo marco legal 

sobre o tratamento dos desastres ambientais sob a perspectiva da prevenção e organizar as 

competências dos entes da federação. Veremos a influência dessa lei sobre outros diplomas 

normativos do ordenamento jurídico brasileiro relacionados sobretudo com o meio 

ambiente urbano e uso e ocupação do solo. 

 

Vale ressaltar que optamos por iniciar nosso trabalho com alguns casos concretos 

envolvendo acidentes com barragens porque, além de facilitar a relação feita pelo leitor 

entre a tese e o que encontra na mídia, pensar o direito a partir da prática transparece o fato 

de as soluções jurídicas de que dispõe o direito hoje se revelam insuficientes. No entanto, a 

despeito de o caso de Mariana e, notadamente, precedentes de acidentes ambientais 

envolvendo barragens serem constantemente invocados ao longo da tese, não é nossa 

pretensão desenvolver um estudo de caso pormenorizado. A ideia é apenas usar esses casos 

como pano de fundo de nossa narrativa, pinçando pontos que podem ser repensados a 

partir de outra lógica que permeia o direito, ao enaltecer o risco, a vulnerabilidade e a 

resiliência. 

 

Esses três conceitos serão pormenorizados no Capítulo 2, em que trataremos da 

evolução das declarações internacionais elaboradas no âmbito da Organização das Nações 

Unidas em torno do tema dos desastres ambientais. Faremos referência expressa ao Marco 

de Ação de Hyogo para o período de 2005-2015 e ao Marco de Sendai, com diretrizes para 

o período de 2015-2030. Procuraremos transparecer a mudança de paradigma ocorrida na 

evolução dessas declarações, que deixam de abordar os desastres sob a perspectiva 

exclusiva da resposta para focarem também na gestão do risco, na prevenção e na 

construção de uma resiliência ambiental. 

 

Como resultado dessa evolução, lançaremos luz sobre o modo pelo qual o direito 

pode se valer desses conceitos para atingir o objetivo de mitigação de futuros desastres. 

Levantaremos o debate de como eles poderão gerar uma nova visão de alguns dos mais 



26 

importantes princípios de direito ambiental, a fim de influenciar a tomada de decisão dos 

setores público e privado, e até mesmo do legislador. Uma visão mais holística dos 

desastres gera uma nova forma de conceber um “direito dos desastres”, como já procurou 

fazer Daniel Farber12 e, entre nós, Délton Winter de Carvalho e Fernanda Damacena.13 

 
Por fim, no Capítulo 3 serão lançadas hipóteses ainda incipientes − e sem a 

pretensão se serem apresentadas todas as respectivas conclusões no presente trabalho – de 

como o nosso ordenamento jurídico poderia alcançar os objetivos de resiliência aos 

desastres ambientais, em especial por meio de ações do setor privado, e de modo que este 

se sinta estimulado ao desenvolvimento de ações preventivas. Nesse diapasão, lançaremos 

ideias de qual poderia ser o papel da responsabilidade civil ambiental do agente privado, 

para incorporar os objetivos traçados pelo “direito dos desastres”. 

 
De forma mais concreta, iniciaremos nessa última parte um debate sobre uma 

releitura do princípio da reparação integral, para que seja uma reparação resiliente e 

conferiremos uma nova interpretação à culpa estampada no artigo 944, parágrafo único, do 

Código Civil de 2002, com o objetivo de torná-la um atrativo econômico para o setor 

privado engajar-se no desenvolvimento de atividades com gestão controlada de riscos. 

Sabemos que, historicamente, a culpa ganhou novos contornos e configurações, tendo sido 

desconsiderada em hipóteses claramente estabelecidas pelo ordenamento como casos de 

responsabilidade objetiva e de prevalência da teoria do risco. É precisamente o que ocorre 

em sede de danos ambientais. 

 
Contudo, ao pensarmos em uma responsabilidade de cunho eminentemente 

preventivo, é preciso reavaliar a culpa como elemento indutor de medidas preventivas, o 

que, aliás, é o cerne de uma responsabilidade civil que visa ao futuro incerto e 

desconhecido, lastreado no risco. Ressaltamos, desde já, que não é nossa intenção abordar 

o tema da culpa ou mesmo da responsabilidade civil em extensão desde as suas origens, 

ainda que façamos a remissão a elas em algumas passagens. Nosso objetivo é compreender 

o sentido da sua evolução e das suas funções para pensarmos em novas configurações. 

 
                                                           
12 FARBER, Daniel A. Introduction: legal scholarship, the disaster cycle, and the Fukushima accident. Duke 

Environmental Law & Policy Forum, Durham, NC, v. 23, No. 1, p. 1-21, Fall 2012. Disponível em: 
<http://scholarship.law.duke.edu/delpf/vol23/iss1/1>. Acesso em: 02 nov. 2016. 

13 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
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Cada um desses aspectos a serem discutidos em nosso trabalho não se encerra nas 

conclusões aqui apresentadas. Ao contrário, pretendemos que sejam pontos para reanálise e 

aprofundamento, tanto por nós, quanto por quaisquer interessados nos temas de desastres 

ambientais e de resiliência. Afinal, o direito contemporâneo com olhar no futuro deve estar 

aberto a constantes mudanças na interpretação e adaptação de seus instrumentos aos riscos 

endógenos e exógenos, tendo como desafio o seu objetivo de segurança jurídica, de 

pacificação social e de proteção de direitos fundamentais. Em outras palavras, o direito, em 

si mesmo, deve ser resiliente. 
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CONCLUSÃO 
 

Ao longo do presente trabalho, partimos de um ponto “onde estamos” em matéria 

de desastres ambientais, ou seja, um panorama sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas 

que circundam o tema. Vimos, como panorama de fundo de nosso trabalho, desastres com 

barragens ocorridos no Brasil nos últimos tempos, destacando aquele ocorrido em Mariana, 

Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. Apresentamos dados coletados de bases 

internacionais sobre a incidência de desastres no mundo, divididos em naturais, 

tecnológicos e de acordo com a região de ocorrência. 

 
Procuramos enfrentar a problemática do conceito de desastre, que a doutrina tende 

a classificar em tecnológico, quando sua causa for exclusivamente humana; natural, 

quando ela corresponder a um fenômeno da natureza; e híbrido, quando ambos fatores 

contribuírem para a causa do desastre. Afirmamos que os estudos mais recentes na 

temática dos desastres revelam que eles não são resultado de apenas uma causa, mas sim 

uma multiplicidade delas e de um processo. Assim, nem mesmo os atos naturais podem ser 

exclusivamente naturais, já que sempre haverá alguma ingerência antrópica como 

concausa. 

 

A partir da análise desses dados e dos julgados sobre o tema, evidenciamos os 

instrumentos jurídicos atualmente existentes em torno da responsabilidade civil ambiental 

e suas principais características para enfrentar os desafios que os desastres ambientais 

impõem à responsabilização dos poluidores e da reparação dos danos. Após essa 

exposição, concluímos que apesar desses instrumentos se revelarem bastante úteis 

atualmente, nem sempre são suficientes para acompanhar a evolução da temática, que se 

centra numa perspectiva de gerenciar riscos, ao invés de exclusivamente preocupar-se com 

os danos. 

 

Nesse sentido, discorremos sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

como norma que visa a conferir organicidade ao sistema de proteção e gerenciamento de 

riscos entre as três esferas da federação, bem como adotar um novo marco legal em tema 

de desastres, para priorizar ações de prevenção e de precaução sobre medidas meramente 

de resposta. 
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Em seguida, verificamos “para onde vamos”, ou seja, os caminhos que se desenham 

no plano internacional e que demandam um olhar sobre a vulnerabilidade, a resiliência e o 

risco. Esses três conceitos devem ser pensados de forma integrada e transversal às mais 

diversas políticas públicas, para que haja um desenvolvimento amplo e holístico de ações, 

visando à mitigação de riscos de desastres. 

 

Abordamos a relevância da introdução do conceito de resiliência no ordenamento 

jurídico. A resiliência deve ser não apenas ecológica, como indicam as origens do conceito 

na biologia, mas também e sobretudo ambiental, isto é, apta a permitir a recuperação do 

meio ecológico, dos bens ambientais e das populações vulneráveis, educando-as para o 

preparo ao desastre, à resistência e à adaptação a ele, bem como às alternativas de 

desenvolvimento econômico das comunidades, para que este não seja integralmente 

paralisado. A resiliência se revela como objetivo essencial, no contexto urbano, para o 

direito à cidade e, numa abordagem mais ampla, à efetivação de direitos relacionados à 

sustentabilidade inter e intrageracional. 

 

Vimos também que a expressão “resiliência” ainda é escassa na legislação 

brasileira. Contudo, é possível inferi-la na aplicação de leis ambientais e de princípios de 

direito ambiental, para tê-la como escopo da norma. Até mesmo o direito deve cada vez 

mais se apresentar resiliente e adaptável às demandas ambientais emergentes, mas ainda 

incertas, como reflete a problemática das mudanças climáticas. 

 

Com base nas premissas trazidas pelo Marco de Sendai e pelas definições a que 

chegamos ao longo do trabalho, buscamos ensaiar um caminho sobre “como vamos”, para 

alcançarmos os objetivos traçados internacionalmente em prol da resiliência e mitigação de 

desastres. Assim, consideramos que os deveres relacionados à prevenção e à precaução, 

que envolvem a gestão adequada de riscos, a mitigação de vulnerabilidades e o fomento da 

resiliência não se restringem aos entes públicos, ainda que a obrigatoriedade seja expressa 

para eles na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses deveres também se 

estendem ao setor privado por interpretação sistêmica, a partir da matriz constitucional que 

estabelece um direito e um dever de todos relativamente ao meio ambiente saudável e 

equilibrado. 
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Existe uma série de ações que o setor privado pode desenvolver para o 

planejamento de uma adequada gestão de riscos, a fim de se mitigarem danos e, 

principalmente, lidar com causas e concausas de desastres ambientais. Citamos, dentre 

outros, mecanismos de monitoramento, de construção de infraestrutura com materiais 

resistentes, criação de infraestrutura verde, educação ambiental, governança corporativa, 

programas de certificação e de compliance ambiental. 

 

Apesar de essas medidas serem mais facilmente adotadas como incentivos 

econômicos e fiscais, entendemos que elas também devem ser consideradas pela 

responsabilidade civil. Assim, quando forem determinadas pela norma, seu 

descumprimento ensejará responsabilidade pela violação de um interesse juridicamente 

protegido. 

 

De outro modo, quando essas medidas forem mais protetivas do que estabelece a 

norma e forem adotadas espontaneamente pelo setor privado, ponderamos que, ainda que 

ocorra um desastre ambiental, essa conduta deve ser considerada no momento da aferição 

do valor da compensação, uma vez que, no campo da gestão de riscos, ela poderá ter 

propiciado uma mitigação da perturbação à qualidade de vida e ao meio ambiente saudável 

e equilibrado. 

 

Nesse sentido, entendemos que a culpa aferida objetivamente como contribuição 

causal de um dano – no caso, desastres ambientais – poderá ser considerada para redução 

do valor da indenização, em juízo de equidade, quando a conduta do agente houver 

contribuído para a mitigação de riscos e para o fortalecimento de resiliência ambiental, 

refletindo excessiva desproporção entre culpa e dano. 

 

Essa conclusão nos parece possível diante de uma reconfiguração do conceito de 

dano ambiental, para também incorporar o risco (de desastre). Afinal, o Marco de Sendai 

passa a exigir a resiliência também na reparação, por meio do build back better, ou seja, de 

uma recuperação do estado anterior ao dano acrescido de mitigação de riscos. Se a 

reparação se mede pela extensão do dano, isso significa que o risco passa a integrar o dano, 

no bojo do conceito de dano social. 
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Além disso, essa nova perspectiva contribui para a revisitação do princípio da 

reparação integral no caso de desastres, o qual deverá abraçar a ideia de reparação 

resiliente, isto é, aquela que restaura o equilíbrio natural e socioeconômico, mitiga riscos e 

que também apresenta uma compensação financeira, para fins de satisfação dos interesses 

violados da coletividade. Essa reparação pode ocorrer com o auxílio de seguros contra 

desastres ou de fundos específicos para tanto. 

 

Isto posto, retomamos o contraste das visões de Hans Jonas e de Cass Sunstein, que 

mencionamos no início deste trabalho, para concluir que é preciso gerir os riscos em uma 

dimensão ética, de um princípio responsabilidade para o futuro. No entanto, não 

precisamos tecer a profecia da desgraça: o ser humano é capaz de desenvolver ações de 

prevenção, precaução e resiliência para a preservação e adaptação do meio ambiente e do 

meio social diante dos riscos de desastres, visando ao equilíbrio socioambiental. O direito 

não é capaz de fazê-lo sozinho, mas traz interessantes ferramentas de indução de 

comportamentos desejáveis. Para alcançar esse seu objetivo, o diálogo entre as diferentes 

ciências que lidam com riscos ambientais é salutar. 
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