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INTRODUÇÃO 
 

O solo é o substrato material da presença humana na Terra. Não só a exploração de 

recursos naturais para a produção de bens necessários à vida humana depende invariavelmente 

desse suporte – de forma direta, sustentando a agricultura, ou indireta, funcionando como base 

física para a instalação das atividades produtivas – mas a própria instalação humana, por meio 

da edificação das cidades. 

Por ser o suporte físico para a presença humana, o solo é o componente do meio ambiente 

mais exposto à possibilidade de agressão de sua qualidade por conta da atividade antrópica. 

Esse risco se intensifica na medida em que as sociedades humanas se expandem em número e 

se desenvolvem tecnológica e cientificamente, aprimorando e criando novos métodos de 

produção, produtos, sistemas e serviços. A geração de riscos de danos a bens como a saúde 

humana e o meio ambiente acompanha esse progresso, cujos rumos nem sempre são previsíveis 

ou claros. 

O solo não está imune a isso. O aumento progressivo de sua ocupação por grupos 

humanos cada vez mais organizados, sua exploração direta para o sustento dessas sociedades e 

a instalação de atividades produtivas, cada vez mais complexas, aumenta a probabilidade de 

degradação desse atributo ambiental. Nessa linha, a Revolução Industrial é um marco 

importante em termos de uso do solo, pois, a partir dela, viu-se, de forma inédita, a utilização 

de matérias primas em grande escala e a instalação de complexos de máquinas e equipamentos 

de produção intensiva com emprego de matérias químicas e geração abundante de resíduos. 

Acompanhou esse movimento a intensificação progressiva do uso de combustíveis derivados 

do petróleo e a expansão urbana, que, não raras vezes, dava-se de modo desordenado, 

contribuindo para o uso impróprio do solo. 

O armazenamento e transporte inadequados de produtos, a utilização desregrada de 

compostos químicos, a disposição indevida de resíduos, vazamentos, soterramento de 

substâncias e mesmo derramamentos acidentais no solo ocorreram por longos períodos sem o 

apropriado controle estatal, funcionando como fontes de contaminações que se acumularam ao 

longo dos anos, atingindo níveis de concentração que representam risco às pessoas e à 

salubridade do meio ambiente. Os contaminantes podem se propagar por variadas vias até 

atingir bens expostos por meio, por exemplo, da inalação de vapores tóxicos, contato dermal, 

contato com água superficial e subterrânea ou ingestão de vegetais contaminados.  
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A poluição do solo tem, ainda, reflexos consideráveis no aspecto urbanístico. Muitos dos 

locais onde, no passado, operaram atividades potencialmente contaminantes foram, por uma 

razão ou outra, desativados, não sendo investigada sua condição potencialmente degradada por 

falta de regramento nesse sentido. No Brasil, o processo de expansão urbana, movimentado 

pela industrialização, resultou na formação de áreas de alta concentração populacional. As 

industrias se instalavam especialmente ao longo de eixos de acesso de insumos e de escoamento 

da produção e eram acompanhadas de ocupação de espaços contíguos pela população que 

representava a força de trabalho. A partir da década de 1980, por conta de severa crise 

econômica, operou-se um processo conhecido como desindustrialização, em que se viu a 

desativação de um grande número de empreendimentos, muitos deles potencialmente 

contaminantes, e um massivo deslocamento industrial para regiões interioranas. Áreas com 

grande probabilidade de contaminação foram abandonadas, criando vazios urbanos e espaços 

propícios para ocupações irregulares.  

A reincorporação de terrenos degradados ao tecido urbano, quando realizada, nem sempre 

foi precedida de avaliações da higidez do solo e água subterrânea, permitindo a reutilização do 

espaço sem conhecimento de potenciais riscos. Por outro lado, a condição de potencial 

degradação somada ao êxodo industrial das metrópoles gerou espaços desocupados e 

disfuncionais, criando vazios que causam descontinuidade no tecido urbano, prejudicando o 

adequado fluxo das relações citadinas. 

Esses fatores apontam para a complexidade da questão das áreas contaminadas, que não 

pode ser abordada apenas do ponto de vista da proteção ambiental, mas também sob o aspecto 

urbanístico e de saúde pública. 

A degradação de recursos ambientais em geral, intensificada sobremaneira a partir da 

Revolução Industrial, foi, por muito tempo, assunto relegado nas agendas governamentais. Se 

regramentos direcionados à proteção de bens como as águas e o ar vieram com mais celeridade 

em todo o mundo, decorrente da paulatina tomada de consciência quanto à necessidade de 

regulação das atividades antrópicas para proteger esses bens essenciais, o olhar nesse sentido 

para o solo foi mais tardio. 

Os efeitos de agentes poluidores no solo são menos perceptíveis para a sociedade, pois 

nem sempre são sentidos de forma imediata. Os contaminantes, substâncias que podem causar 

problemas à saúde e degradação de bens ambientais como a água, fauna e flora, acumulam-se 

por percolação ou lixiviação em camadas não superficiais do solo, podendo contaminar a água 

subterrânea e continuar se acumulando ao longo de tempos sem que seus efeitos deletérios 

possam ser percebidos. A exposição aos contaminantes se processa, muitas vezes, em baixos 
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níveis de concentração e de forma lenta e gradual, fazendo com que reflexos à saúde – como 

doenças crônico-degenerativas, respiratórias, hepáticas, renais, cardiovasculares, reprodutivas 

e neurológicas, além do câncer – surjam muito tempo depois da exposição. A reduzida 

mobilidade de substâncias no solo quando comparada à sua presença da água ou no ar torna 

ainda mais silencioso esse processo.  

Fatores como esses levaram a uma percepção tardia de que o solo é um recurso limitado, 

cuja qualidade deve ser preservada e recuperada quando degradada. A positivação de regras 

para a prevenção e gerenciamento de contaminações do solo começou a ser vista apenas no 

final do século XX. 

No Brasil, a redução do ritmo da industrialização a partir de 1980, que gerou desativação 

de empreendimentos e áreas abandonadas potencialmente contaminadas, criou o cenário para 

os primeiros movimentos no sentido de um tratamento concatenado e institucionalizado sobre 

o tema. 

A evolução do tratamento da questão, encabeçada pelo órgão ambiental do Estado de São 

Paulo, culminou na edição, em 2009, da lei sobre gerenciamento de áreas contaminadas nesse 

Estado, a primeira lei específica sobre áreas contaminadas do país. Seguiu-se a esse importante 

passo a publicação de resolução em nível federal que definiu critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo no que toca à presença de substâncias químicas, bem como diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas, orientando os órgãos de controle para a 

adequada gestão da questão. Com base nesse regramento, estabeleceram-se os passos do 

processo de gerenciamento, o espectro das responsabilidades legais, as penalidades e a estrutura 

fiscalizatória.  

Antes mesmo da positivação do tema, os movimentos do órgão ambiental paulista 

levaram à compilação de dados sobre áreas contaminadas conhecidas. A Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB) foi o primeiro órgão ambiental da América Latina a 

organizar uma compilação como essa e disponibilizá-la ao público. Em 2002, na primeira 

divulgação do cadastro, 255 áreas haviam sido identificadas como contaminadas no território 

do Estado, número que passou para 6.110 até dezembro de 2018, dado mais atualizado. Apesar 

de ser certo que esse indicador não representa fielmente a realidade, visto que indica apenas 

contaminações conhecidas pelo Poder Público, os números chamam a atenção e, dados os 

muitos reflexos negativos que uma contaminação pode ocasionar, não podem ser 

menosprezados. 

Ocorre que, a despeito da relevância do tema não só por seu potencial degradador, mas 

pela necessidade de se investigar e gerir contaminações deixadas por anos de tratamento 
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inexistente ou incipiente do tema, muitos Estados do Brasil ainda não contam com normas 

legais para a orientação sobre gerenciamento de áreas contaminadas em seus territórios, 

mantendo, desde o início, o Estado de São Paulo em destaque em termos de avanço no 

tratamento do problema. 

Ademais, não se nota, ao longo dos anos, evolução do regramento já produzido de forma 

a criar mecanismos para impulsionar a prevenção de contaminações e, principalmente, a 

remediação das existentes, que é passo essencial na revitalização de áreas abandonadas ou com 

seu potencial econômico degradado.  

A presença da temática nas agendas de proteção ambiental em nível federal e mesmo 

estadual, é, ainda, tímida se comparada ao enfoque mais amplo dado a outros problemas 

ambientais, não menos graves, pontue-se. Para maior eficácia de atuação sobre o tema é preciso 

inseri-lo de forma mais vigorosa na agenda política dos Estados e integrá-lo com outras políticas 

públicas, pois a questão exige uma leitura sistêmica para a proposição de soluções. 

Ciente desse cenário em âmbito nacional, o período de estudos de pós-graduação, que 

esta autora viveu nos Estados Unidos, possibilitou uma visão mais abrangente e evoluída da 

temática, tendo em vista a paulatina lapidação do tratamento jurídico da questão das áreas 

contaminadas vivenciado ao longo de anos naquele país. Variadas formas jurídicas de endereçar 

a questão foram desenhadas com vistas a promover, na prática, a reintegração dessas áreas no 

tecido urbano e a retomada de sua utilidade e valor no mercado, situação que traz consigo 

benefícios de ordem econômica, social e ambiental.  

Pelas múltiplas funções que desempenha no meio ambiente natural e urbano e por sua 

utilidade econômica, o solo tem valor inestimável para a vida humana. A manutenção de sua 

qualidade é essencial para o adequado desempenho dessas funções e para seu aproveitamento 

seguro e sustentável. Por isso, o estabelecimento de meios jurídicos eficazes para garantir, 

manter e recuperar sua qualidade é medida que se impõe, para que a interação com este bem 

seja segura e sustentável. 

Diante desse quadro, a intenção do presente estudo é se aprofundar no histórico do 

tratamento da questão no Brasil, para fazer um diagnóstico do atual estado da arte do ponto de 

vista jurídico e averiguar eventuais fragilidades, que possam comprometer o atingimento de 

objetivos de proteção consubstanciados na prevenção da ocorrência do problema e em sua 

solução ou mitigação quando verificado. Com base nesse panorama, pretende-se apontar 

eventuais caminhos para um melhor endereçamento da questão em nosso ordenamento se 

valendo, para tanto, de inspiração em estratégias adotadas para outras temáticas de cunho 
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ambiental no Brasil e também da análise da experiência estadunidense, que já conta com 

algumas estratégias proveitosas. 

Considerando que a questão da contaminação de solos e água subterrânea é um real 

desafio ao Poder Público, com o desenvolvimento das pesquisas no escopo proposto, esta 

dissertação quer se prestar a contribuir para a reflexão quanto ao tratamento de áreas 

contaminadas. Espera-se que essa reflexão, que depende de um olhar multidisciplinar, 

transborde os meios acadêmicos e possa ser cada vez mais amplificada e atualizada para que o 

tema em tela ocupe posições mais destacadas nas agendas governamentais e resulte em 

benefícios para todos os cidadãos brasileiros que, como os demais ao redor do mundo, 

interagem com o solo e dele dependem para sua própria existência. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Assim como em outros países no mundo, que comportam em seus territórios grandes 

centros urbanos, no Brasil, nota-se a existência de vastas áreas com solo e água subterrânea 

contaminados especialmente por atividades industriais que operaram no passado, quando havia 

pouca ou nenhuma baliza legal relativa ao cuidado com o passivo ambiental. Essas 

contaminações além de representarem prejuízo à saúde e segurança dos seres humanos, também 

implicam em degradação da qualidade de bens ambientais (solo, água, fauna e flora). Apesar 

de o tratamento legal das questões ambientais no Brasil ser considerado avançado em relação a 

outros países (inclusive com a constitucionalização do direito ao meio ambiente saudável para 

as presentes e futuras gerações), o tema específico das áreas contaminadas não recebeu, ainda, 

tratamento legal compatível com a complexidade e magnitude da questão. 

Pela crescente tomada de consciência em relação à temática ambiental como um todo, e, 

em especial, à degradação ambiental urbana, o tema veio paulatinamente ganhando importância 

nas agendas governamentais, sendo positivado no âmbito federal e no de alguns Estados no 

começo dos anos 2000. Nesse sentido, destacou-se neste trabalho as previsões da lei e decreto 

regulamentador de áreas contaminadas do Estado de São Paulo, que foram editados como 

resultado da evolução do estudo técnico da questão no âmbito da CETESB, órgão considerado 

pioneiro e mais avançado no país no tratamento da questão. 

O estudo do arcabouço legal brasileiro para questões ambientais em geral e para as áreas 

contaminadas em específico permitiu extrair conclusões sobre possíveis fatores que dificultam 

a efetivação de objetivos de mitigação do problema. O primeiro tem a ver com o sistema de 

imputação de responsabilidade civil interpretado de forma ampla pela maioria dos operadores 

do direito. O instituto passou por evolução considerável, incorporando demandas patentes da 

chamada sociedade de risco. A responsabilidade civil na seara ambiental restou positivada 

como objetiva e solidária, imputável a um rol de atores (os poluidores) que vem sendo entendido 

de forma abrangente pelos Tribunais. O entendimento majoritário da jurisprudência e da 

doutrina considera, ainda, que a responsabilidade civil deve ser baseada na teoria do risco 

integral, considerada a mais extremada das teorias do risco por não admitir qualquer excludente 

de responsabilidade. Ademais, vem se notando certa tendência interpretativa de atribuir 

responsabilidade civil sem se averiguar um elemento essencial do instituto, qual seja, o nexo de 

causalidade, utilizando-se, muitas vezes, do conceito de obrigação propter rem para incluir no 

sistema de responsabilização civil novos proprietários ou possuidores que não causaram a 

degradação verificada em imóveis por ele adquiridos. 
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A possibilidade de aplicação da responsabilidade civil nesse formato, de forma 

aparentemente indiferenciada a poluidores diretos, indiretos e atores que não causaram 

poluição, mas que exercem dominialidade sobre bens degradados, é, a nosso ver, um 

considerável empecilho para a lida com áreas contaminadas. A preocupação de submissão a um 

amplo regime de responsabilização civil é tida como elemento repelente de atores econômicos 

que poderiam interagir com áreas contaminadas para lhes atribuir ou resgatar a utilidade. A 

impossibilidade de afastamento ou limitação da responsabilidade civil por danos para agentes 

não causadores da contaminação, mas considerados pelas normas como potenciais responsáveis 

pelo seu gerenciamento, potencializa as chances de abandono das áreas, desvalorização 

imobiliária e agravamento da situação da contaminação.  

O segundo empecilho se relaciona ao embrionário estágio em que o Brasil se encontra no 

que tange ao manejo de mecanismos econômicos para lidar com questões ambientais. Nos 

tradicionais sistemas de implementação de políticas públicas, marcados pelo comando e 

controle, como é o arcabouço legal ambiental brasileiro, a introdução de instrumentos que 

repercutem na esfera econômica dos atores envolvidos é desejável para proporcionar maior 

eficiência no atingimento de objetivos determinados pelas políticas públicas. Através desses 

instrumentos, orienta-se a adoção de condutas, incentivando as desejáveis e onerando as 

indesejáveis por meio de diversos métodos como o manejo da tributação, a concessão de 

subsídios, a criação de mercados, cobrança pelo uso de bens, pagamentos por serviços 

ambientais, dentre outros.  

O estabelecimento de prescrições e penalidades não deixa de ser importante e necessário, 

mas sua articulação com instrumentos econômicos permite que os benefícios de ambas as 

modalidades sejam mais bem aproveitados e suas falhas sejam compensadas. No Brasil, pouco 

se vê dessa articulação para a temática ambiental, havendo, é inegável, alguns importantes 

exemplos pontuais. Para as áreas contaminadas o cenário não é diverso. O fundo criado pela 

legislação paulista que regula a prevenção e controle de contaminações pode ser um primeiro e 

relevante instrumento dessa natureza, mas tem funcionamento incipiente, não sendo possível, 

ainda, avaliar seus resultados.  

De qualquer forma, o emprego quase exclusivo de instrumentos de controle parece não 

colaborar para o incentivo à interação com áreas contaminadas, posto que baseado apenas em 

imposições, fiscalização e penalizações que não são atrativas para um maior envolvimento dos 

atores do mercado, o que seria desejável do ponto de vista econômico (revitalização econômica) 

e social (a remediação de áreas para novos usos com garantia de maior segurança e salubridade 

ambiental). 
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Por fim, a insegurança jurídica quanto à legislação atualmente vigente sobre o tema é 

mais um elemento que contribui para o desestímulo do envolvimento com áreas contaminadas. 

A conclusão quanto à existência dessa insegurança na prática decorreu da análise de casos 

verificados no Tribunal paulista, que versavam sobre a legislação vigente de áreas 

contaminadas. O questionamento da lei paulista de áreas contaminadas mediante ação direta de 

inconstitucionalidade movida pelo MPSP é um primeiro sinal da discordância deste autor em 

relação a algumas previsões da lei. Embora o entendimento pela constitucionalidade da norma 

tenha se consolidado, tendo em vista o recente trânsito em julgado da decisão do STF, a 

existência dessa ação aponta que o legitimado legal mais atuante para questões jurídicas 

ambientais no Brasil discorda da constitucionalidade de previsões fundamentais da legislação. 

Essa discordância reverberou em uma série de ações ordinária que tramitaram ou tramitam no 

Judiciário paulista, gerando cenário de insegurança jurídica quanto à própria aplicabilidade da 

lei e interpretações que a ela se atribui. O panorama é agravado por uma aparente tensão 

verificada entre o órgão ambiental competente para fiscalizar o cumprimento das normas e o 

próprio MPSP, conforme se nota de alguns casos analisados nesta dissertação.  

A imprevisibilidade da interação entre atores envolvidos no âmbito extrajudicial ou 

judicial cria um ambiente juridicamente inseguro, que é prejudicial aos negócios, especialmente 

por conta da imprevisibilidade temporal e financeira que essa insegurança gera para a 

operacionalização desses negócios. Muitos potenciais compradores, que poderiam assumir o 

gerenciamento de áreas para nelas efetivarem novos negócios lucrativos, podem não estar 

dispostos a assumir esse risco. 

Esses fatores, como visto, criam um ambiente pouco interessante para novos negócios 

envolvendo áreas contaminadas e muito oneroso para atores legalmente obrigados a lidar com 

o gerenciamento da contaminação, atividade usualmente custosa.  

A existência ou agravamento de contaminações de solo e águas é indesejável por conta 

de suas consequências deletérias não somente à saúde e segurança humana e salubridade 

ambiental, mas pelos impactos que causa no adequado uso e ocupação de solos urbanos e na 

própria economia. 

 Áreas contaminadas abandonadas podem causar descontinuidade da ocupação prevista 

para a malha urbana, afetando o convívio no redor (residências, comércio, etc.) e funcionar 

como campo para ocupações irregulares e espaço para violência. Áreas nessas condições 

tendem a ter a contaminação agravada pela falta de cuidados de gerenciamento necessários na 

ausência de responsáveis legais. Tornam-se um ônus ao Estado, que pode não ter condições de 

encaminhar processos de remediação com a celeridade necessária. O abandono ou subutilização 
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de imóveis contaminados reflete, ainda, na própria arrecadação de tributos cujo fato gerador 

está ligado à operação de atividades, como os impostos sobre bens produzidos, serviços, etc. O 

afastamento de empreendedores que poderiam conferir novo aproveitamento econômico ao 

local ou a impossibilidade financeira, por parte dos atuais responsáveis (sujeitos a severos ônus 

relativos à própria contaminação), de promover esse aproveitamento leva consigo empregos e 

renda que poderiam ser alocados para a comunidade do entorno. Isso somente para citar alguns 

exemplos de consequências indesejáveis da não recuperação de áreas contaminadas.  

É nesse quadro de regulação recente, existência de empecilhos e gravidade da questão 

que concluímos sobre a necessidade de tratamento mais robusto do tema, para garantir o 

atingimento de fins socialmente desejáveis de prevenção, controle e mitigação do problema. 

Essa evolução não é tarefa fácil e não pode ser obtida com soluções simples ou rápidas, mas 

dependem do aprofundamento da compreensão quanto à interação entre atores envolvidos do 

setor público e privado, de aprimoramentos institucionais (na linha do progresso que vem sendo 

verificado no órgão ambiental paulista, a CETESB) e de esforços para o desenho de arranjos 

inventivos que propiciem tratamento mais customizado dessa questão. 

Para subsidiar um processo de lapidação do tratamento do tema em âmbito nacional, 

apontamos como estratégia a ser considerada a análise de experiências estrangerias que podem 

indicar caminhos, resultados e balizas de atuação. Este trabalho apresentou considerações sobre 

o tratamento jurídico da questão das áreas contaminadas nos Estados Unidos em âmbito federal 

e também no Estado da Georgia, o que revelou paulatino refinamento normativo, resultante da 

necessidade de minorar efeitos do regramento original, que prejudicavam a efetividade no 

atingimento de resultados pretendidos.  

Com base na visão holística que as análises ora mencionadas proporcionaram, possíveis 

formas de endereçar a questão foram expostas. 

Uma primeira via que concluímos ser necessário percorrer está relacionada ao 

entendimento majoritário sobre a imputação de responsabilidade civil a potenciais responsáveis 

por áreas contaminadas. Alterações legislativas realizadas nos Estados Unidos interferiram 

diretamente no sistema de atribuição de responsabilidade civil ambiental, que naquele país, 

assim como no Brasil, é considerado rígido e abrangente. Tais alterações permitiram o 

afastamento e/ou a limitação do escopo de aplicação desse instituto, buscando evitar que o 

sistema jurídico tratasse igualmente poluidores e não poluidores “inocentes”. 

O ordenamento nacional, cuja base utilizada foram as normas paulistas, considera como 

potenciais responsáveis legais solidários pela prevenção, identificação e remediação de áreas 

contaminadas, no mesmo dispositivo, os efetivos causadores da degradação e agentes cuja 
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atuação pode não ter causado nem criado risco para tal degradação, como o proprietário não 

causador da contaminação. A análise literal das normas permite entender possível a atribuição 

de responsabilidade pela reparação dos danos gerados pela contaminação (o que pode envolver 

obrigações de fazer – como remediar -, não fazer – como não erigir edificações - e dar – como 

pagar indenizações por danos sofridos por terceiros em decorrência da contaminação) a esses 

dois grupos de atores (causadores e não causadores da contaminação). Esse entendimento já é, 

inclusive, mencionado pela doutrina e refletido em decisões judiciais.  

Por essa interpretação, em tese, adquirentes de áreas contaminadas, mesmo sem saber 

dessa condição, podem se tornar responsáveis pela reparação dos danos da contaminação no 

momento em que assumem a propriedade ou posse do imóvel, em uma imputação que dispensa 

o nexo de causalidade entre suas ações ou omissões e a contaminação. Nessa linha, os Tribunais 

estaduais, e, com maior relevância, o STJ, vêm proferindo decisões que imputam 

responsabilidade civil por danos ambientais a novos proprietários em casos envolvendo 

aquisição de imóvel com reserva legal desmatada. Apesar da inexistência de nexo de 

causalidade, fundamentam a atribuição de responsabilidade no instituto jurídico da obrigação 

propter rem. 

A previsão das normas paulistas sobre os potenciais responsáveis por áreas contaminadas 

somada ao entendimento pretoriano mencionado cria espaço para a imputação de 

reponsabilidade pela reparação de danos a terceiros não poluidores com dispensa do nexo de 

causalidade, o que, como aponta notável doutrina, significa um desvirtuamento do instituto da 

responsabilidade civil consolidado no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em que pese a importância do envolvimento desses terceiros no regramento legal das 

áreas contaminadas, esse envolvimento não pode se dar sem critérios, sob pena de tratar 

posições jurídicas diferentes de forma idêntica. Uma abordagem indiferenciada contribui para 

que esses agentes não que não causaram a contaminação nem criaram risco para sua ocorrência 

tenham menor cuidado em sua atuação, afinal, independentemente de uma conduta diligente 

quanto à possível degradação ambiental, acaso ela se verifique quando prefeita a relação entre 

esses agentes e o imóvel, a responsabilização poderá se dar da mesma forma e na mesma medida 

em que se daria para o real causador, direto ou indireto, da degradação.  

Esse racional caminha, pois, em sentido contrário à lógica que sustenta o envolvimento 

legal desses atores que é, justamente, orientar para postura cautelosa em relação à problemática. 

Além de desincentivar a adoção de medidas de cuidado, uma aplicação descriteriosa da 

responsabilidade civil pode afastar potenciais adquirentes desses imóveis, cujo papel pode ser 

definidor do destino de uma área contaminada. É que, já sujeitos ao ônus financeiro de gerenciar 
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a contaminação para os usos futuros, esses atores podem não estar dispostos a assumir 

responsabilidade civil pelos danos de uma degradação que não causaram. 

Diante disso, apontou-se que uma forma de endereçar a questão é a consideração do nexo 

de causalidade em uma perspectiva diversa da usualmente preconizada pela majoritária doutrina 

jusambiental. Dadas as peculiaridades e incertezas relativas aos processos que envolvem o meio 

ambiente, o nexo causal não deveria ser aferido exclusivamente com base na causação fática, 

mas sim, do ponto de vista jurídico. 

Dentre as principais teorias utilizadas pela doutrina para averiguar o nexo de causalidade, 

a teoria do escopo da norma jurídica violada seria a mais adequada para a imputação de 

responsabilidade civil ambiental, justamente por analisar a relação de causalidade sob a 

perspectiva jurídica e não naturalística. Por essa teoria, o nexo se perfaz sempre que houver 

violação do escopo de proteção das normas, não dependendo da verificação de uma linha de 

causação necessariamente fática entre ação ou omissão e dano. Nos citados casos de imóveis 

adquiridos com reserva legal em percentuais menores do que os legalmente exigidos, a não 

recuperação ambiental pelo adquirente ensejaria sua responsabilização justamente pela violação 

do escopo da norma nesse ponto, eis que o Código Florestal exige expressamente que 

proprietários mantenham tais percentuais de reserva legal em seus imóveis rurais. O nexo de 

causalidade jurídico estaria, pois, formado em relação ao novo proprietário. 

Verificou-se que referida teoria seria também mais adequada para a alocação de 

responsabilidades por áreas contaminadas especialmente por conta do envolvimento no 

regramento de terceiros possivelmente não causadores fáticos da degradação. O entendimento 

do espírito que orientou a inserção desses agentes nas normas permitira averiguar o nexo de 

causalidade jurídico para fins de imputação de responsabilidade civil a esses agentes. Se 

verificada a violação do escopo protetivo das normas, o nexo se perfaz, ensejando a 

possibilidade de responsabilização sem que se tenha que desvirtuar o instituto para obrigar esses 

agentes. 

Ocorre que as normas de áreas contaminadas, ao tratar indiferenciadamente causadores 

da contaminação e não causadores não parece delimitar com clareza o que visaram proteger 

quando incluíram tais agentes em seu regramento. Se eles figuram em posições jurídicas 

diversas, não se pode deles exigir posturas e condutas iguais.  Se a compreensão do escopo da 

norma é a base para a aferição da existência ou não de nexo de causalidade, entendemos ser 

necessário o delineamento claro das posturas que se esperam de cada um dos potenciais 

responsáveis, consonantes com suas posições jurídicas, o que não parece nítido nas normas 

vigentes.  
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Indica a doutrina que a definição do escopo da norma pode se dar por imposição de 

deveres por lei, tal como feito no Código Florestal. Essa seria uma forma possível de clarificar 

o espírito da norma, definindo o que visou proteger quando envolveu em seu texto as diferentes 

categorias de potenciais responsáveis por áreas contaminadas.  

Tendo em vista que é desejável e deve ser exigido de proprietários, possuidores e 

superficiários que, nos limites do que suas posições jurídicas permitem, adotem cuidados com 

o imóvel ou cuidados prévios à relação com o imóvel, é ideal que as normas apontem condutas 

exigíveis para que cumpram esse mister. Essa postura zelosa seria o espírito que embasou o 

direcionamento dessas normas a esses agentes. 

Afirmamos ser de grande importância essa clarificação, pois ela apontaria o caminho que 

devem seguir os atores econômicos que pretendem se envolver com um imóvel potencialmente 

contaminado. Cientes das condutas orientadas pelas normas, estarão cientes de que seu 

descumprimento pode ensejar responsabilidade civil. Por outro lado, também estarão cientes de 

que, atuando em consonância com o escopo protetivo desenhado pelas normas para sua posição 

jurídica, estarão livres da obrigação de reparar o dano que não causaram. 

Diante da necessidade de se estabelecer com maior precisão o escopo protetivo da norma, 

formulamos sugestões neste trabalho. Dada a peculiaridade de as contaminações serem, 

usualmente, ocultas, no nosso entendimento, o primeiro passo para uma definição passa pela 

verificação do conhecimento ou possibilidade de conhecimento da contaminação no imóvel a 

ser adquirido. Pois se se cogita o delineamento de postura protetiva desses agentes, inviabiliza-

se a adoção dessa conduta àqueles que não tinham a possibilidade de conhecer a existência ou 

potencialidade da contaminação. Por isso, na proposta formulada neste estudo para o tema das 

áreas contaminadas, a regra geral de assunção de passivo ambiental pelo adquirente da 

propriedade degradada deve ser temperada, para que a assunção de responsabilidade por esse 

passivo se dê apenas pelo adquirente que sabia ou tinha razões para saber da contaminação e, 

mesmo assim, optou adquirir o bem.  

A prova da impossibilidade do conhecimento da contaminação no momento da aquisição 

pode ser orientada por preceitos concretos que indiquem as medidas de investigação tidas como 

necessárias e suficientes para esse mister. Para tanto, apontamos que o critério desenvolvido no 

ordenamento jurídico estadunidense denominado all appropriate inquiry pode servir de base 

para essa formulação, visto que contém as medidas de investigação concretas que se espera de 

futuros proprietários de áreas que podem estar contaminadas. Por sua via, avalia-se o esforço 

empreendido para investigar a existência ou não de contaminação antes de assumirem a 

condição de proprietários e possuidores.  
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No âmbito da teoria do escopo da norma violada, a formulação de um critério nesses 

termos funcionaria justamente para indicar com mais precisão o que se espera desses agentes 

em relação ao imóvel a ser adquirido. A prova de observância da conduta esperada (que será 

feita com base em prescrições objetivas) indica a observância do escopo da norma, não 

havendo, assim, que se falar em responsabilidade, posto que inexistente nexo causal (jurídico, 

neste caso). 

Em nossa proposta, um segundo critério, cumulativo àquele, deve ser levado em conta 

para fins de averiguação da violação ou não do escopo da norma para agentes não causadores 

da contaminação. Trata-se da adoção de medidas protetivas após a verificação da contaminação 

no imóvel que era, antes, desconhecida. São medidas que garantem a contenção da degradação 

e a garantia de segurança dos bens potencialmente expostos aos contaminantes.  

A experiência estadunidense exposta neste trabalho pode, novamente, contribuir para essa 

definição. Por meio do critério denominado reasonable steps, proprietários “inocentes”, 

contíguos ou potenciais compradores, para afastarem sua responsabilidade por contaminação 

causada por terceiro, devem demonstrar que, após a descoberta da contaminação, adotaram 

todas as medidas para impedir a continuidade de liberação das substâncias lesivas, evitar 

liberações futuras, evitar ou limitar a exposição humana e ambiental às substâncias lesivas 

anteriormente liberadas no local, cooperar com os responsáveis por executar as ações de 

remediação e garantir a efetividade de controles institucionais eventualmente empregados na 

área. Da mesma forma como o critério da all appropriate inquiry, os reasonable steps são 

detalhados de forma objetiva a indicar a conduta esperada dos agentes diante da contaminação. 

A combinação de um requisito de averiguação prévia da qualidade ambiental do imóvel 

(como o da all appropriate inquiry) com a necessidade de  demonstrativo da adoção de medidas 

posteriores de contenção da contaminação e protetivas dos bens expostos (como os reasonable 

steps), nas hipóteses de proprietário inocente ou contíguo e de potencial adquirente não 

causador, são, em nosso entendimento, exemplos de métricas adequadas para verificar o 

atendimento ao escopo protetivo que a norma cria para esses agentes em suas esferas de atuação. 

Definido esse escopo, torna-se possível a imputação de responsabilidade civil a agentes não 

causadores da contaminação sem que se desvirtue esse instituto com a dispensa do nexo de 

causalidade, o qual estará configurado acaso se verifique a violação do espírito da norma. 

A estipulação do escopo da norma contribui, por consequência, para criar um campo mais 

seguro de atuação dos agentes econômicos em relação às áreas contaminadas, pois, tendo claras 

as condutas esperadas e cientes de que são elas que orientarão a imputação de responsabilidade, 

a tendência de afastamento de futuro proprietários e possuidores será mitigada. Da mesma 
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forma, capazes de demonstrar ausência de nexo de causalidade jurídico entre sua conduta 

diligente e o dano não causado por eles, atuais proprietários e possuidores, já prejudicados pelos 

efeitos deletérios de uma contaminação, poderão se ver livres do pesado ônus da 

responsabilidade civil pelos danos de uma contaminação que não geraram e cuja existência não 

poderiam prever.  

Ainda no que toca à aplicação mais adequada do instituto da responsabilidade civil para 

o tema das áreas contaminadas, uma segunda proposta foi formulada com base nos 

ensinamentos doutrinários acerca da impropriedade, muitas vezes verificada, de se confundir o 

instituto da obrigação propter rem com o da responsabilidade civil pela reparação de dano 

ambiental. 

A obrigação propter rem, por sua finalidade de garantir a preservação dos atributos da 

coisa, acompanha-a nas transferências ao longo da cadeia dominial e, por isso mesmo, obriga 

os proprietários e possuidores a promoverem essa conservação, recuperando atributos 

degradados, se for o caso, independentemente de terem ou não causado ou contribuído para tal 

degradação. 

O dano ambiental possuí diversas facetas, sendo uma delas justamente a dimensão 

material que afeta os elementos físicos como a vegetação, o solo, a água, o ar, etc. A dimensão 

material, por integrar fisicamente a coisa (no caso o imóvel), deve ser resguardada por qualquer 

proprietário ou possuidor por força da obrigação propter rem. Se degradada, deve ser por eles 

recuperada. A reparação das demais dimensões do dano, no entanto, não deve ser atribuível a 

esses agentes, por não estarem relacionadas à manutenção dos atributos da coisa, fundamento 

da obrigação propter rem. Devem sim ser assumidas pelos causadores diretos ou indiretos do 

referido dano (os poluidores), ou seja, aqueles que tenham algum nexo de causalidade (ainda 

que jurídico) com ele. 

Essa interpretação leva à conclusão de que não se pode atribuir responsabilidade pela 

reparação do dano a proprietários e possuidores não causadores da contaminação, mas somente 

lhes impor a obrigação propter rem de remediar a contaminação que eventualmente se verifique 

no imóvel por eles adquiridos. Os demais reflexos deletérios da degradação, ou seja, as demais 

facetas do dano (como o dano interino e o dano moral coletivo, por exemplo), devem ser 

reparados pelos poluidores, sejam eles diretos ou indiretos. 

Apesar disso, as normas paulistas consideram o proprietário e o possuidor (ainda que não 

causadores da contaminação) como “responsáveis legais e solidários” juntamente com o 

causador da contaminação, colocando, na mesma previsão legal, devedores de obrigação 

propter rem e responsáveis civis pela reparação de danos. Por abarcar atores sujeitos a institutos 
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jurídicos diversos no mesmo dispositivo, vemos como inadequada a redação das normas, que 

criam, em tese, espaço para interpretações (como as do STJ mencionadas) que fundamentam a 

responsabilização civil de novos proprietários sem nexo de causalidade no instituto da 

obrigação propter rem.  

Por tal razão, a revisitação das normas, orientadas por esses apontamos doutrinários, 

poderia impedir a aplicação atécnica dos institutos da obrigação propter rem e da 

responsabilidade civil. Nessa linha, apontamos como necessária a clarificação normativa de que 

proprietários e possuidores são devedores da obrigação de conservar e, se necessário, recuperar 

atributos do imóvel (o que envolve eventual remediação de contaminação causada por terceiro), 

mas somente responderão por danos se houver nexo de causalidade, seja ele fático ou jurídico. 

Essa clarificação, que reflete a técnica jurídica adequada, é de suma importância quando 

estamos diante de um cenário de interpretação amplificada do regime da responsabilidade civil, 

verificado no esgarçamento do conceito de poluidor indireto e na inflexibilidade quanto ao 

entendimento pela teoria do risco integral para todo e qualquer caso de degradação ambiental. 

O receio que essa percepção cria em potenciais adquirentes de áreas contaminadas, que podem 

ser decisivos para a recuperação de seu potencial econômico, é, assim, mitigado com o 

aclaramento dos institutos em comento. Se comparado ao cenário atual, esse entendimento 

representa importante incentivo para a operação desse mercado, o que é social e ambientalmente 

desejável, conforme expusemos ao longo do trabalho. 

No entanto, a nosso ver, a peculiaridade da não rara invisibilidade da contaminação de 

solos e águas subterrâneas demandaria um passo além, se o objetivo é reduzir os empecilhos 

para a atuação de agentes econômicos nesses espaços.  

Diante disso, consideramos apropriada uma abordagem que leve em consideração, na 

exigibilidade da obrigação popter rem, eventual impossibilidade de conhecimento da 

contaminação. Potenciais adquirentes que assumam imóveis contaminados são devedores da 

obrigação propter rem de recobrar a qualidade ambiental degradada pela contaminação. No 

entanto, se não podiam conhecer essa condição na ocasião da aquisição, podem ter sido levados 

à tomada de decisão não informada, o que autorizaria a busca prioritária pelos poluidores para 

promover a remediação, relegando os proprietários ou possuidores não causadores à posição 

subsidiária. 

Segundo a proposta apresentada nesta dissertação, a concessão deste benefício aos 

adquirentes não causadores depende da demonstração da impossibilidade de saber da 

contaminação à época da aquisição do imóvel, o que, mais uma vez, pode ser averiguado com 

base em critério semelhante ao citado da all apropriate inquiry.  Depende, ainda, da 
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comprovação da adoção de condutas de segurança e contenção após a descoberta da existência 

da contaminação, o que pode ser orientado por prescrições objetivas semelhantes aos 

reasonable steps. 

 Atendidos esses pressupostos, sem que se afaste a obrigação propter rem que, por sua 

natureza, é devida por esses atores enquanto proprietários e possuidores, tornar-se-ia sua 

execução subsidiária, passando os proprietários e possuidores “inocentes” ao papel de 

devedores-reserva em relação aos poluidores, os devedores principais. Dessa forma, protege-se 

os agentes não causadores de demandas por realizar a remediação sem que antes se cogite 

demandar os poluidores. 

Pelo fato de a reparação integral do dano ser de responsabilidade (objetiva, lembre-se) 

dos poluidores, a imposição a eles da obrigação de remediar não está juridicamente vedada, 

tornando possível sua persecução para esse mister. 

Ao passo que vemos adequada a exigibilidade subsidiária da obrigação propter rem de 

proprietários e possuidores “inocentes”, não olvidamos que essa proposta depende do 

estabelecimento de balizas para funcionamento, de forma a se evitar que, pela não localização 

dos reais poluidores, a área permaneça indefinidamente contaminada. Por essa razão, entende-

se que a operacionalização de benefício como este depende da estruturação de uma adequada 

sistemática coordenada pelo órgão ambiental de controle. 

Algumas bases para um sistema como esse foram expostas neste trabalho e apontam para 

a necessidade de se garantir primordialmente a eliminação de perigo iminente, caso haja; de se 

adotar medidas para divulgação e contenção da contaminação, protegendo-se a saúde humana 

e ambiente circundantes; de se definir prazo para que os proprietários ou possuidores 

“inocentes” identifiquem os reais poluidores, colhendo provas que os impliquem; e de se 

fiscalizar a atuação dos proprietários ou possuidores nesse período, para averiguar referidos 

esforços.  

Garantida a segurança humana e ambiental e a contenção da contaminação, esses agentes 

estariam protegidos de pleitos que visem obrigá-los a promover a remediação no referido prazo 

predefinido, no curso do qual devem atuar na busca pelos poluidores. Se, ao final, não for 

possível indicar os reais responsáveis, passam da condição de devedores-reserva para devedores 

principais da obrigação de remediar. Se, por outro lado, apontem ao órgão ambiental 

competente, fundamentadamente, os poluidores responsáveis, abre-se o caminho para a 

responsabilização civil destes pela reparação integral do dano decorrente da contaminação em 

todas as suas dimensões, inclusive material, com a remediação da área. No último caso, o atual 

proprietário ou possuidor inocente se manteriam como devedores-reserva, podendo vir a ser 
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acionados acaso, por qualquer razão (insolvência, incapacidade, etc), o poluidor não atue. E se 

e quando essa hipótese ocorrer, assegura-se o direito de regresso contra o poluidor, por força 

do art. 934 do Código Civil. 

O desenvolvimento de um benefício como este se justifica, como dito, pela peculiaridade 

ligada às áreas contaminadas que é sua provável invisibilidade. A nosso ver, possibilitar 

juridicamente que potenciais adquirentes “inocentes”, que demonstrem impossibilidade de 

ciência prévia da contaminação sejam resguardados, ainda que temporariamente, para que se 

persigam os reais causadores da contaminação, é uma forma de mitigar a tendência de 

afastamento desses atores por receio de se verem obrigados a remediar uma contaminação que 

não causaram e nem poderiam conhecer. 

Sem afastar o instituto da obrigação propter rem, intrínseco à sistemática das áreas 

contaminadas por força do ditame da função socioambiental da propriedade, o que se propõe é 

uma flexibilização no seu cumprimento, por meio de uma sistemática que vise primordialmente 

os reais causadores sem que se desvincule os devedores naturais dessa obrigação, que 

funcionarão como reserva por período de tempo determinado. 

Temos com isso que a aplicação técnica dos conceitos de obrigação propter rem e de 

responsabilidade civil (que, a nosso ver, deve ser refletida expressamente nas normas), além da 

adoção de uma sistemática flexível quanto à obrigação propter rem de proprietários e 

possuidores que desconheciam a contaminação, são propostas que mitigam empecilhos 

verificados para a interação com áreas contaminadas, abrindo espaço para um maior 

envolvimento desses personagens e aumentando as chances de recuperação desses espaços e 

reinserção na lógica econômica.  

Finalmente, uma terceira proposta de possível endereçamento foi feita nesta dissertação, 

ainda como forma de mitigar o receio quanto ao amplo sistema de responsabilidade civil.  

Por não envolver a revisitação conceitual sugerida nas duas linhas de ação anteriores 

(emprego da teoria do escopo da norma violada ou diferenciação dos institutos da obrigação 

propter rem e da responsabilidade civil), vemos nesta proposta um primeiro passo no caminho 

para obter resultados mais efetivos na recuperação de áreas contaminadas. 

A sugestão envolve a limitação da responsabilidade civil que poderia ser atribuível a 

potenciais adquirentes “inocentes”. Um formato de sistema de limitação como esse pode ser 

visto em alguns Estados norte-americanos que estruturaram programas voluntários de 

remediação. O funcionamento desses programas depende da iniciativa de potenciais 

adquirentes que não tenham relação com a contaminação, os quais devem comprovar o 

atendimento a critérios de elegibilidade. Se aceitos, apresentam um plano de remediação ao 
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órgão ambiental competente, que irá aprovar e fiscalizar o cumprimento das medidas. Finda a 

remediação proposta e atingidos os parâmetros predefinidos de concentração de substancias, os 

compradores, já proprietários, recebem um certificado oficial de limitação de responsabilidade 

por danos decorrentes dos contaminantes abrangidos no plano de remediação, que os resguarda 

de pleitos indenizatórios ou de obrigações de fazer e não fazer em relação a esses contaminantes 

que eventualmente se verifiquem no local posteriormente. O certificado de limitação de 

responsabilidade é transferível aos sucessores do proprietário e aos proprietários subsequentes, 

perpetuando a garantia de limitação de responsabilidade. 

Entendemos que a operacionalização de uma sistemática com esse viés confere aos 

potenciais adquirentes um nível de segurança jurídica que reflete positivamente nas 

negociações imobiliárias dessas áreas, posto que propicia aos negociantes alguma certeza 

quanto à sua exposição à responsabilidade civil por contaminações eventualmente verificadas 

posteriormente (por meio, por exemplo, da migração subterrânea de plumas de contaminantes 

provindas de terrenos vizinhos).  

As três propostas a que chegamos após a análise do panorama das áreas contaminadas no 

Brasil foram pensadas como forma de reduzir empecilhos para a realização de negócios 

envolvendo áreas contaminadas relacionados ao receio da assunção, junto delas, de deveres 

legais de reparação de danos por atores que não os causaram e cuja existência não poderiam 

antever. Independentemente da solução a ser desenvolvida, o que pretende este trabalho é 

mostrar que algumas vias para diminuir essas dificuldades são plausíveis, mas dependem de 

aprofundamento teórico, especialmente quanto aos pressupostos da responsabilidade civil.  

Além do temor quanto ao sistema de imputação de responsabilidade e obrigações, a falta 

de instrumentos econômicos que estimulem ou, ao menos, facilitem o tratamento dessas áreas, 

foi apontado como mais um dificultador e não pode ser olvidado quando se buscam soluções 

mais ajustadas para propiciar mais ampla prevenção e controle de contaminações. 

O manejo de instrumentos econômicos em articulação com os tradicionais mecanismos 

de comando e controle pode estimular ou desestimular condutas dos atores envolvidos na 

questão ambiental objeto da política que se pretende implementar. Pela classificação teórica 

mencionada nesta dissertação, mecanismos de incentivos via prêmios cumpririam com o 

primeiro papel ao prover benefícios que pela adoção de comportamentos ambientalmente 

desejáveis e mecanismos de incentivo via preços atenderiam ao segundo, ao onerar posturas 

desinteressantes do ponto de vista ambiental. 

Estudos específicos sobre a utilização de instrumentos econômicos para finalidades 

ambientais demonstram que sua adoção pode trazer resultados mais eficientes se comparada ao 
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uso exclusivo de comando e controle, mas apontam também para a necessidade de aprofundada 

análise de diversas variáveis envolvidas, bem como da própria interação entre modalidades de 

instrumentos utilizadas, para que as finalidades propostas sejam atingidas ao menor custo social 

possível. 

Pesquisas nessa seara apontam o Brasil como país que faz uso incipiente de instrumentos 

econômicos para a implementação de suas políticas ambientais, mesmo se comparado a outros 

países latinos. Apesar disso, respeitada doutrina nacional aponta que o ordenamento jurídico 

brasileiro abre amplo espaço para o manejo de instrumentos econômicos, especialmente os 

tributários, voltados à questão ambiental. De fato, algumas experiências pontuais envolvendo 

não somente tributação, mas concessão de subsídios e criação de mercados, por exemplo, são 

ou já foram implementadas no país com finalidades ambientais protetivas. 

A análise do regramento do tema no Brasil demonstrou que o pouco uso de instrumentos 

econômicos verificado nas políticas ambientais também é tendência quando se trata de áreas 

contaminadas. A criação de um fundo financeiro pelas normas paulistas é tida como uma das 

poucas investidas para estruturar um instrumento afeto ao âmbito econômico especificamente 

para o tema das áreas contaminadas. Embora sua criação tenha se dado em 2009, não se tem 

notícia de sua efetiva operacionalização, que se daria sob a forma de subsídio direto a ações de 

remediação empregadas por entes privados ou públicos. 

O olhar para experiências estrangerias permite vislumbrar a aplicação de instrumentos 

econômicos direcionados a promover maior atuação sobre as áreas contaminadas. No 

ordenamento jurídico estadunidense, destacado neste trabalho, sistemas de redução da carga 

tributária vinculados a ações de remediação foram construídos para mitigar a tendência de 

afastamento de atores econômicos desses imóveis e para desonerar os agentes submetidos a 

obrigações de remediação, incrementando sua capacidade financeira de lidar com elas. 

Tributação diferenciada do Imposto de Renda e do Imposto sobre Propriedade, bem como a 

estruturação de uma rede de fundos especificamente destinados a áreas contaminadas, foram 

exemplos de estratégias desenvolvidas nos Estados Unidos nesse sentido e que se mostraram 

efetivas para viabilizar mais amplamente a recuperação desses espaços. 

A análise dessas experiências pode ser muito útil para o estudo de alternativas 

consentâneas com o ordenamento jurídico nacional, dado que propiciam não só exemplos de 

mecanismos, mas a análise dos resultados obtidos pela operacionalização dessas estratégias e 

lições sobre prós e contras que permitem estabelecer balizas mínimas para que erros ou 

ineficiências eventualmente geradas não sejam repetidos. 
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Nesse diapasão, verificou-se que alguns mecanismos já implementados no Brasil voltados 

para diversos temas ambientais poderiam se prestar ao incentivo de recuperação de áreas 

contaminadas, tais como isenções ou deduções de tributos relativos a bens e serviços ligados a 

trabalhos em áreas contaminadas, ou mesmo ao próprio imóvel. Do mesmo modo, considerando 

que a criação do fundo paulista para áreas contaminadas foi um importante passo para dar 

suporte financeiro à recuperação desses terrenos, sua efetiva instrumentalização é outra medida 

que pode contribuir para a obtenção dos resultados intentados pelas normas que o criaram. O 

exemplo dos mencionados fundos estadunidenses mostra que a gestão de valores provindos de 

fontes diversas para direcionamento a áreas contaminadas, se feito no bojo de uma sistemática 

adequada, pode garantir maior efetividade em sua remediação e reintegração ao mercado, fator 

que é desejável do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

Diante dessas considerações, o estudo ora elaborado pôde concluir que é pouco explorado 

o potencial que o ordenamento jurídico possui para o desenvolvimento de instrumentos 

econômicos voltados a estimular a aproximação de atores econômicos de áreas contaminadas. 

Pelo fato de essas áreas dependerem, em alguma medida, da aplicação de recursos para verem 

seu potencial produtivo recobrado, a criação de estratégias de incentivo econômico é de grande 

relevância para a efetivação dos objetivos protetivos estabelecidos nas normas e para mitigar 

outros efeitos negativos que a existência dessas áreas pode gerar para a sociedade e para a 

economia. Quanto mais for incentivada a recuperação desses espaços, mais garantida está a 

higidez ambiental e a produção de benefícios à comunidade e aos cofres públicos. Foi essa 

reflexão que esse trabalho procurou iniciar, demonstrando ser ela não somente necessária como 

plenamente possível em nosso ordenamento.  

A crescente imposição de riscos ao ser humano e ao meio ambiente decorrente da 

globalização e evolução tecnológica é um processo vivido pelas sociedades contemporâneas 

marcadas pelas incertezas diante dos rumos que esse contínuo progresso pode tomar. Na seara 

ambiental, tais incertezas são agravadas por conta de características próprias dos processos que 

envolvem os bens ambientais, notadamente a potencial irreversibilidade do desgaste que 

atividades poluentes podem ocasionar nesses bens, o que reflete diretamente na qualidade de 

vida humana.  

O Direito, como ciência de coordenação e pacificação das relações sociais, não pode ficar 

à margem de tamanha evolução. O regramento de questões ambientais vem sendo lapidado ao 

longo de anos para garantir, por seus meios, a sustentabilidade ambiental, que implica 

inegavelmente em sustentabilidade social. Nesse cenário, muitas questões voltadas à proteção 

de atributos da natureza foram paulatinamente inseridas nas agendas de formuladores de 
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políticas públicas, o que foi acompanhado por uma crescente conscientização da sociedade em 

relação a tais temas. 

A contaminação de solos e águas subterrâneas é fenômeno ligado ao aumento em 

intensidade e extensão da operação de atividades poluentes e pode gerar efeitos severos na 

saúde humana e no meio ambiente. O fato de esse problema não ser usualmente visível a olho 

nu e ter potencial de migração por vias subterrâneas (que, a depender do tempo, pode atingir 

locais distantes da fonte contaminadora) representa elemento de grande insegurança sobre a 

problemática, mais uma diante das muitas vivenciadas na sociedade de risco. 

Em que pese o grande perigo e potencial degradador de substancias contaminantes que 

podem se alastrar por meios subterrâneos, o aprofundamento técnico e jurídico sobre o tema 

começou somente recentemente não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Tal 

aprofundamento é o primeiro passo para o tratamento institucional da questão e resultou, no 

Brasil, na positivação de regras que envolvem o Estado e o setor privado para o tratamento 

jurídico da questão. 

Como procurou mostrar este trabalho, no campo do Direito, há espaço para o 

aprimoramento da abordagem do tema com vistas a criar formas mais eficientes de se atingirem 

os resultados perseguidos em benefício do meio ambiente e da sociedade. E não poderia ser 

diferente. Como visto na experiência estadunidense, brevemente exposta nesta dissertação, o 

tratamento legal da questão das áreas contaminadas passou por um processo evolutivo marcado 

pelo reconhecimento de necessidades dos atores envolvidos e realização de mudanças que 

melhor atendessem aos objetivos estipulados, sempre buscando alocar responsabilidades para 

evitar que o meio ambiente ficasse desguarnecido de proteção.  

No Brasil, acreditamos o atual momento é o início de uma jornada evolutiva do tratamento 

dessa questão. Nesse momento, o estudo de outras experiências nacionais e internacionais pode 

vir em auxilio como inspiração para estratégias cada vez mais inovadoras e customizadas ao 

tema, que permitam a lapidação constante de seu tratamento pelo Direito. Novos olhares devem 

sempre ser pensados de forma a direcionar comportamentos, impor obrigações e alocar 

responsabilidades de forma justa e eficiente, sem olvidar da primordial garantia da saúde e 

segurança humana e ambiental.  

Vislumbrando o potencial econômico de terrenos urbanos, em sua maioria, que pode estar 

ofuscado pela existência de contaminação, entendemos ser de extrema relevância que esse 

potencial não seja perdido por conta de empecilhos criados pelo regramento legal ou por sua 

interpretação, que oneram ainda mais a relação com esses espaços. Por isso, propostas de 

possíveis formas de melhor endereçar alguns desses empecilhos foram sugeridas como ponto 
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de partida para uma abordagem mais cuidadosa da questão por parte dos operadores do direito. 

Sem a pretensão de esgotar qualquer encaminhamento, o papel a que esta dissertação quis se 

prestar foi de fomentar este importante debate, que espera que se prossiga e se aprimore nos 

meios da teoria e da prática.  
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ANEXO A – PESQUISA JURISPRUDENCIAL TJSP 
 

 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 
 

Chaves de busca: “contaminação” E “reparação integral” - 38 resultados 
 

Agravo de Instrumento n. 2018730-98.2018.8.26.0000 
 

Apelação n. 0001262-30.2010.8.26.0294 
 

Apelação n. 1001634-89.2015.8.26.0292 
 

Apelação n. 1003373-51.2015.8.26.0663 
 

Apelação n. 1017363-41.2014.8.26.0309 
 

Apelação n. 1003585-68.2014.8.26.0126 
 

Apelação n. 0002134-03.2012.8.26.0059 
 

Apelação n. 0007088-32.2005.8.26.0126 
 

Apelação n. 1044699-12.2014.8.26.0053 
 

Agravo de Instrumento n. 2121141-59.2017.8.26.0000 
 

Apelação n. 1033234-05.2014.8.26.0506 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2116110-58.2017.8.26.0000 
 

Agravo de Instrumento n. 2057390-98.2017.8.26.0000 
 

Apelação n. 0000056-27.1992.8.26.0127 
 

Apelação n. 1048611-17.2014.8.26.0053 
 

Agravo de Instrumento n. 2261311-52.2015.8.26.0000 
 

Apelação n. 1032789-75.2013.8.26.0100 
 

Apelação n. 0002412-83.2009.8.26.0099 
 

Agravo de Instrumento n. 2142662-31.2015.8.26.0000 
 

Agravo de Instrumento n. 2109453-71.2015.8.26.0000 
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Agravo de Instrumento n. 094989-42.2015.8.26.0000 
 

Agravo de Instrumento n. 2059385-20.2015.8.26.0000 
 

Apelação n. 0022864-81.2006.8.26.0047 
 

Agravo de Instrumento n. 2206866-21.2014.8.26.0000 
 

Apelação n. 0001111-34.2003.8.26.0642 
 

Apelação n. 0102613-31.2005.8.26.0000 
Apelação n. 9087507-07.2004.8.26.0000 

 
Apelação n. 0005534-24.2004.8.26.0053 

 
Embargos de Declaração n. 0005556-39.2010.8.26.0161 

 
Apelação n. 0005556-39.2010.8.26.0161 

 
Apelação n. 1032789-75.2013.8.26.0100 

 
Embargos de Declaração n. 0249913-50.2012.8.26.0000 

 
Apelação n. 0055303-78.2008.8.26.0564 
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