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RESUMO 
 
SANTOS, Caroline Marques Leal Jorge. Poluição das águas por contaminantes 
emergentes: contribuições para uma tutela autônoma fundada na precaução. 2018. 170 p. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2018. 
 
 
Inicialmente, o presente trabalho retrocede às origens do direito e da sua fragmentação em 

direito civil e penal, com o escopo de analisar o surgimento da disciplina ambiental, sob uma 

perspectiva marcadamente antropocêntrica. Em seguida, é objeto de estudo a contaminação 

das águas por poluentes emergentes, seus possíveis danos e atuais repercussões jurídicas. A 

partir daí, analisa o desenvolvimento da responsabilidade ambiental em ambas as disciplinas, 

assim como o florescimento de uma função preventiva, sob a égide da sociedade de risco. 

Por fim, traça a interseção da temática civil com a seara criminal, a aferir se a proteção do 

meio ambiente pode prescindir de uma tutela conjunta ou coordenada, diante do 

aprofundamento dos problemas ambientes, para então esboçar, de um lado, os principais 

desafios, e, de outro, os fundamentos para uma tutela autônoma da responsabilidade pela 

poluição das águas por contaminantes emergentes, sob os auspícios do princípio da 

precaução. 

 
 
Palavras-chave: Responsabilidade ambiental. Poluição das águas. Contaminantes 

emergentes. Sociedade de risco. Precaução. 



 

ABSTRACT 

 
SANTOS, Caroline Marques Leal Jorge. Water pollution by emerging contaminants: 
contributions for an autonomous tutelage based on precaution. 2018. 170 p. Dissertation 
(Master in Law) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
 
Initially, the present work will go back to the origins of Law and its fragmentation into Civil 

and Criminal Law, aiming to analyze the emergence of the environmental discipline from a 

markedly anthropocentric perspective. Next, water contamination by emerging pollutants 

will be object of study, its possible damages and current legal repercussions. Thereafter, the 

evolution of the liability theory of both disciplines will be presented, as well as the 

flourishing of a precautionary function under the aegis of the so-called risk society. Finally, 

tracing the intersection of the civil subject with the criminal realm, it will be assessed if 

environmental protection can be achieved without a joint or coordinated tutelage in face of 

the deepening of the environment problems. The main challenges on one hand and the 

theoretical foundations under the auspices of the precautionary principle on the other will 

then be sketched, for an autonomous tutelage of the liability for the contamination of water 

by emerging contaminants. 

 
 
Keywords: Environmental liability. Water pollution. Emerging contaminants. Risk society. 

Precaution. 
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INTRODUÇÃO 
 

Há um consenso crescente acerca da afirmação do direito ambiental como um novo 

ramo na história do direito. 

 

Não obstante, diferentemente de ancestrais institutos jurídicos, intrinsecamente 

relacionados à formação do próprio homem enquanto ser social, pode-se dizer que a 

disciplina do meio ambiente origina-se a partir de sua deformação. 

 

Com efeito, muito embora o surgimento da espécie humana seja apenas um capítulo 

recente numa história de 4,56 bilhões de anos1, em pouco mais de três séculos, contados a 

partir do aparecimento do capitalismo como fenômeno econômico, a atividade antrópica 

subjugou os recursos planetários de tal forma que pode ter-lhe infligido um dramático, e 

talvez traumático, epílogo. 

 

Assim, o direito ambiental emerge em razão da necessidade de se estabelecer uma 

regulação normativa para a nova relação do homem com a natureza, que a partir da 

Revolução Industrial, deixou de significar um relativo equilíbrio, para pautar-se na utilização 

de recursos finitos como se infinitos fossem. 

 

Em outros termos, o aumento contínuo dos padrões de produção e consumo a partir 

do século XVIII, aliado ao exponencial crescimento da própria população nos séculos 

seguintes, levaram a um expressivo decréscimo dos recursos naturais e, na mesma 

proporção, ao acréscimo considerável da degradação ambiental.  

 

Mas foi apenas em 1972, no seio da Conferência de Estocolmo, que a temática 

ambiental foi sistematicamente levada ao cenário internacional, através das discussões de 

estudos2 alicerçados numa linha malthusiana, os quais prognosticavam um possível colapso 

da economia mundial, a partir dos níveis cada vez maiores de apropriação da natureza. A 

escassez e a degradação, portanto, estão na origem do conceito de desenvolvimento 

                                                        
1 MARTINS, Veridiana T. de S.; BABINSKI, Marly. Geocronologia: o tempo registrado nas rochas. Instituto 

de Geociências da USP. Disponível em: <http://www.igc.usp.br/index.php?id=304>. Acesso em: 25 jan. 
2017. 

2 Em especial aqueles capitaneados pelo Clube de Roma e, mais especificamente, seu primeiro relatório 
intitulado Os limites do crescimento. 
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sustentável concebido no Relatório Brundtland e ainda na necessidade, progressivamente 

internalizada pelos mais diversos países, de positivação da natureza. 

 

Todavia, a despeito dos esforços teóricos, na prática o que se viu foi a continuidade 

de um modelo autofágico, cujo espectro sombrio mais visível toma a forma cada vez mais 

recorrente de desastres ambientais. 

 

Por conseguinte, a ignorância acerca dos impactos, decorrentes seja da manipulação 

da natureza, seja do exaurimento de seus recursos, isto é, o risco dos danos ambientais, marca 

a atual sociedade com a forja do medo. 

 

Ao estremecer os fundamentos da sociedade moderna, o perigo do desconhecido 

traça um novo curso à humanidade e cria as condições para a construção da intitulada 

sociedade de risco3, regida pela máxima segundo a qual “não há nada certo além da 

incerteza”.4 

 

Para o filósofo Hans Jonas, estar-se-ia diante não mais da ponderação de perdas e 

ganhos, mas “do perigo, não mais passível de qualquer ponderação, da perda infinita diante 

da oportunidade de ganhos finitos”.5 

 

Isso posto, mister reconhecer que talvez a maior ameaça à nossa civilização resida 

na questão da água, recurso sine qua non a toda forma de vida no planeta, e que confere 

suporte às mais diversas atividades humanas, tendo desempenhado ao longo da história papel 

central no surgimento de algumas das grandes civilizações, tais como no Egito, 

Mesopotâmia, Índia e China6. 

 

                                                        
3 O termo sociedade de risco foi cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck a partir de obra homônima 

publicada em 1986, em grande medida influenciada pelo desastre de Chernobyl. 
4 BECK, Ulrich. Incertezas fabricadas (Entrevista). Revista IHU ONLINE, Sociedade do risco: o medo na 

contemporaneidade, São Leopoldo, RS, n. 181, p. 5-12, 22 maio 2006. Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao181.pdf.>. Acesso em: 25 jan. 2017. 

5 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; Editora PUC-Rio, 2006. p. 80. 

6 Tal reconhecimento não se refere à chamada hipótese causal hidráulica formulada por Karl August Wittfogel. 
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Paradoxalmente, embora a água seja o recurso mais abundante do planeta, recobrindo 

em torno de 70%7 de sua superfície, apenas uma ínfima parcela corresponde à água doce 

aproveitável. 

 

De acordo com dados da ONU Meio Ambiente8, do volume total existente em nosso 

planeta, apenas 2,5% correspondem a água doce, dos quais mais de 99% encontram-se 

indisponíveis, na forma de gelo e neve permanente, ou em aquíferos extremamente 

profundos. 

 

E esse 1% restante de água doce, ou 0,01% do total de água na Terra, utilizado por 

uma população aproximada de 7,2 bilhões de habitantes9, atingiu um estágio tal de 

degradação que hoje mais pessoas morrem em decorrência de doenças relacionadas à água 

contaminada do que de todas as formas de violência, inclusive a guerra.10 

 

Feitas essas iniciais considerações e face às múltiplas formas de interferência 

antrópica, o presente trabalho pretende estabelecer um recorte temático sobre os 

contaminantes emergentes. 

 

A delimitação é realizada considerando que malgrado se discuta frequentemente a 

poluição das águas, parte considerável dos contaminantes remanesce desconhecida da 

população e, por vezes, da própria ciência. 

 

                                                        
7 GROTZINGER, John; JORDAN, Tom. Para entender a Terra. Tradução de Iuri Duquia Abreu. 6. ed. Porto 

Alegre: Bookman. 2013. p. 475. 
8 ESTADO do meio ambiente e retrospectivas políticas: 1972-2002: água doce. In: PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA MEIO AMBIENTE (PNUMA). Perspectivas do meio ambiente mundial 2002 
GEO-3: passado, presente e futuro. Brasília: IBAMA/PNUMA, 2004. Cap. 2, p. 162-197. Disponível em: 
<http://www.wwiuma.org.br/geo_mundial_arquivos/cap2_%20aguadoce.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 

9 ONU: população mundial é de 7,2 bilhões de pessoas. Estadão, Internacional, São Paulo, 13 de junho de 
2013. Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,onu-populacao-mundial-e-de-7-2-
bilhoes-de-pessoas,1042156>. Acesso em: 21 maio 2017. 

10 CORCORAN, Emily et al. (Eds.). Sick water?: the central role of waste-water management in sustainable 
development: a rapid response assessment. Arendal, Norway: United Nations Environment Programme 
UNEP/GRID-Arendal; Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, GRID-Arendal, 2010. Disponível em: 
<https://gridarendal-
website.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/208/original/SickWater_screen.pdf?14867
21310>. Acesso em: 09 out. 2017. 



18 

 

Com efeito, dos cerca de 85.000 agentes químicos produzidos nos países mais 

industrializados, menos de 10% foram submetidos a testes de efeitos toxicológicos em 

organismos em desenvolvimento, antes de serem comercializados.11 

 

A cada ano, mais de 1.500 substâncias novas são lançadas no mercado12, resultado 

do contínuo crescimento dos padrões de produção de uma sociedade orientada para o 

consumo de massa. 

 

Desse universo, parcela expressiva constitui os chamados contaminantes emergentes, 

termo que, conquanto careça de definição jurídica, é largamente utilizado pela ciência 

química para referir-se a novas substâncias que, destinadas a múltiplos usos (pessoal, 

agrícola ou industrial), sejam potencialmente causadoras de efeitos adversos à biota. O termo 

também é aplicado para substâncias antigas, mas que eram desconhecidas, em razão da 

inexistência de tecnologia para sua detecção.13 

 

Portanto, contaminantes emergentes são poluentes que literalmente emergiram na 

sociedade de risco. 

 

Tais substâncias podem ser encontradas nos mais diversos produtos, e.g. os de 

higiene pessoal, pesticidas e fármacos, especialmente aqueles com atividade estrogênica, 

havendo diversos registros na literatura científica de estudos a associar os contaminantes 

emergentes com uma série de interferências, incluindo variadas formas de cânceres, tanto 

nos animais quanto em seres humanos.14 

                                                        
11 MELLO-DA-SILVA, Carlos Augusto; FRUCHTENGARTEN, Ligia. Riscos químicos ambientais à saúde 

da criança. Jornal de Pediatria, (Rio J.), Porto Alegre, v. 81, n. 5, supl. p. s205-s211, nov. 2005. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-
75572005000700011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 12 jul. 2017. 

12 ALVES FILHO, Manuel. Potável, porém contaminada. Jornal da Unicamp, Campinas, de 21 a 27 de maio 
de 2012, ANO 2012, n. 527, p. 3. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/pagina3A_1.pdf>. Acesso em: 05 out. 
2017. 

13 PALANIAPPAN, Meena et al. Clearing the waters: a focus on water quality solutions. Nairobi, Kenya: 
United Nations Environment Programme (UNEP), 2010. Disponível em: 
<http://pacinst.org/publication/clearing-the-waters-focus-on-water-quality-solutions/>. Acesso em: 09 out. 
2017. 

14 A afirmação apoia-se em vasta literatura científica. Nesse sentido: “Estudos feitos em laboratório com 
animais expostos a diversas substâncias consideradas IEs [Interferentes endócrinos] têm demonstrado 
malformações congênitas, diminuição da fertilidade, alterações na espermatogênese, entre outras disfunções 
(ZOU e FINGERMAN, 1997; TAKEMURA e KIM, 2001; HSU, GUO e LI, 2004; MCALLISTTER e KIME, 
2003; DENSLOW et al., 2004; LEE et al., 2004; LIND et al., 2004; NEWBOLD et. al 2004; SCHOLZ et. al, 
2004; STOKESA et. al, 2004; VAN DEN BELT et. al, 2004; MA et. al, 2005; MARANGHI et al., 2007);” 
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Evidente que, nesse cenário, a elucidação dos efeitos deletérios ocorre num ritmo 

infinitamente menor do que a produção e o lançamento de tais produtos e, nem se diga, a 

evolução legislativa. 

 

Nesse sentido, Ulrich Beck é categórico ao afirmar que, na “globalidade da 

contaminação”, os “sistemas jurídicos não dão conta das situações de fato”.15 

 

Isso posto, considerando que os contaminantes emergentes são exemplos 

emblemáticos dos danos ambientais velados advindos da sociedade pós-industrial16, que 

estão a demandar uma maior atenção sob o prisma jurídico, o subsequente recorte temático 

recai na responsabilidade. O presente trabalho pretende levar a cabo uma abordagem 

bifronte, civil e penal, a fim de verificar a viabilidade de uma tutela ambiental autônoma 

fundada na precaução. 

 

De outro ângulo, ancorado na premissa da incerteza inerente à sociedade de risco, 

objetiva-se traçar o panorama atual da proteção conferida por ambas as disciplinas à poluição 

das águas por contaminantes emergentes, identificando eventuais incompatibilidades com 

os paradigmas tradicionais da responsabilidade jurídica. A partir da análise da efetividade 

de cada modelo isoladamente, investigar-se-á a perspectiva de uma responsabilidade 

ambiental arquetípica, capaz de conter, harmônica e coordenadamente, as repercussões civis 

e penais aplicadas à poluição por contaminantes emergentes. 

 

A hipótese levantada funda-se numa constatação empírica: novos problemas impõem 

novos instrumentos jurídicos. A proteção ambiental, lato sensu, demanda uma teoria da 

responsabilidade considerando a multiplicidade de agentes poluidores, a dispersão dos 

                                                        
(SILVA, Ana Lúcia. Interferentes endócrinos no meio ambiente: um estudo de caso em amostras de água in 
natura e efluente de estação de tratamento de esgotos da região metropolitana de São Paulo. Tese (Doutorado) 
− Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 39-40 Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-21072009-091520/>. Acesso em: 12 jul. 2017). Já 
com relação aos efeitos em seres humanos: “Em 1999 o Scientific Committee for Toxicity, Ecotoxicity and 
the Environment (SCTEE), emitiu um parecer no qual, após análise da literatura e dos pareceres científicos 
existentes sobre as provas de IE de origem química, conclui que, com relação à saúde humana, ‘há 
associações entre as substâncias químicas causadoras de interferência endócrina estudadas até agora e 
alterações da saúde humana’, como o câncer de testículo, da mama e da próstata, a queda de taxa de produção 
de espermatozóides, deformidades dos órgãos reprodutivos, disfunção da tireóide e comprometimento da 
inteligência e do sistema neurológico.” (Ibidem, p. 38). 

15 BECK, Ulrich, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, cit., p. 10. 
16 O termo pós-industrial foi concebido por Daniel Bell, professor de Harvard, em 1973. Embora assemelhe-

se ao conceito de sociedade de risco, possui um enfoque econômico mais destacado. 
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contaminantes que não comportam limites geográficos, a cumulatividade de seus efeitos e a 

falta de certeza científica a comprometer a qualidade de vida das gerações do porvir. 

 

Nas palavras de Hans Jonas, a “natureza como uma responsabilidade humana é 

seguramente um novum17, para o qual, acrescente-se, a responsabilidade essencialmente 

calcada na reparação, ou na repressão, não parece mais ser suficiente. 

 

Sem embargo, para o fim proposto, torna-se necessário retroceder à origem da 

responsabilidade jurídica, da qual despontaram as responsabilidades civil e penal. 

 

Percorrendo os caminhos que levaram cada matéria a desenvolver um sistema com 

objetivos próprios, será possível inferir em que medida são eles aptos a garantir a higidez 

ambiental. 

 

Modernamente, fala-se muito acerca da hipertrofia da responsabilidade civil e do 

simbolismo do direito penal. Nesse sentido, a atividade legislativa e jurisprudencial é farta 

de exemplos, de parte a parte. À primeira vista, parece que tais excessos estão relacionados 

fundamentalmente à tarefa que cada uma das disciplinas se impôs, de tutelar integralmente 

determinadas questões ambientais, ultrapassando, com seus meios, os próprios fins. 

 

Ao cabo de tais considerações, nas hipóteses de poluição das águas por 

contaminantes emergentes, seria viável a construção de um sistema de responsabilidade que, 

para além de civil ou penal, fosse, antes e acima de tudo, ambiental? 

 

Como dito, as questões acima apontadas são orientadas pela lógica da precaução, a 

qual proclama, diante da inexistência do risco zero, que mais vale evitar um possível dano 

que repará-lo. 

 

Em que medida, entretanto, a prevenção poderá valer-se da repressão penal? 

 

                                                        
17 JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 39. 
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Assim, para analisar a problemática de uma responsabilidade ambiental, propõe-se a 

utilização do método fenomenológico-hermenêutico, com técnicas de investigação teórica 

histórica, conceitual e normativa.18 

 

Nas palavras de Nélson Hungria: 

 
A ciência que estuda, interpreta e sistematiza o direito [...] não pode fazer-se cega 
à realidade, sob pena de degradar-se numa sucessão de fórmulas vazias, numa 
platitude obsedante de mapa mural de geometria. Ao invés de librar-se aos 
pináculos da dogmática, tem de vir para o chão do átrio onde ecoa o rumor das 
ruas, o vozeio da multidão, o estrépito da vida, o fragor do mundo, o bramido da 
tragédia humana.19 

 
Feitas essas considerações, passa-se a indicar o conteúdo dos três capítulos que 

compõem o presente trabalho. 

 

No Capítulo 1 serão analisados, a partir de uma perspectiva funcional e 

antropocêntrica, a origem e o desenvolvimento do direito, até a formação dos sistemas de 

proteção do meio ambiente e de defesa das águas, destacando-se o processo histórico de 

individualização dos direitos civil e penal.20 

 

Apresentar-se-á no Capítulo 2 um estado da arte em matéria de poluição das águas 

por contaminantes emergentes, considerando o arcabouço tanto das ciências exatas e 

biológicas, quanto das ciências jurídicas. Nesse último enfoque, a partir de um método 

indutivo acerca dos possíveis danos relacionados aos contaminantes emergentes, será 

explorada a conveniência de uma abordagem preventiva. 

 

Aprofundando a investigação principiada no Capítulo 1, no Capítulo 3 será escrutada 

a função e estrutura da responsabilidade (civil e penal), sua efetividade e suficiência, 

notadamente quanto à capacidade de antecipação de riscos por meio da precaução, 

objetivando traçar os fundamentos para uma tutela autônoma da responsabilidade pela 

                                                        
18 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

170-176. 
19 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1, t. 1. p. 100. 
20 Acerca da importância da análise histórica: “A visão histórica consola porque retira o caráter absoluto das 

certezas de hoje, relativiza-as, pondo-as em fricção com certezas diferentes ou opostas experimentadas no 
passado, desmitifica o presente, garante que essas sejam analisadas de modo crítico, liberando os fermentos 
atuais da estática daquilo que é vigente e estimulando o caminho para a construção do futuro.” (GROSSI, 
Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2. ed. rev. ampl. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis, 
SC: Fundação Boiteaux, 2007. p. 25). 
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poluição das águas por contaminantes emergentes, tendo como norte o princípio da 

precaução. 

 

Ao fim e ao cabo, a conclusão reunirá a síntese do que foi apresentado e discutido, 

consoante os objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 1 – ORIGENS DO DIREITO E DA PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 
 

1.1 A formação do direito e da ciência do direito 
 

O direito encontra-se entre aqueles conceitos mais fáceis de apreender do que 

explicar, o que se deve não pela falta de definições, mas sim pela insuficiência das 

abordagens.21 

 

Nos dizeres de Tercio Sampaio Ferraz Junior: 

 
Em geral, o que se observa é que grande parte das definições (reais) do direito, 
isto é, do fenômeno jurídico em sua “essência”, ou são demasiado genéricas e 
abstratas, e embora aparentemente universais, imprestáveis para traçar-lhe os 
limites, ou são muito circunstanciadas, o que faz com que percam sua pretendida 
universalidade. Exemplo do primeiro caso é a afirmação de que o direito é a 
intenção firme e constante de dar a cada um o que é seu, não lesar os outros, 
realizar a justiça. No segundo caso, temos afirmações do tipo: direito é o conjunto 
das regras dotadas de coatividade e emanadas do poder constituído.22 

 
Para os fins do presente trabalho, parte-se de uma acepção léxica, segundo a qual o 

direito é o “conjunto de normas da vida em sociedade que buscam expressar e tb. alcançar 

um ideal de justiça, traçando as fronteiras do ilegal e do obrigatório”.23 

 

Essa assertiva contém dois imperativos comuns, em maior ou menor grau, à maior 

parte das definições referidas: ordem e justiça. Ambas dizem respeito às funções e 

finalidades do direito. 

 

                                                        
21 Segundo Herbert L. A. Hart, “poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas com tanta 

persistência, e têm obtido respostas, por parte de pensadores, de formas tão numerosas, variadas, estranhas e 
até paradoxais como a questão < O que é o direito? >” (HART, Herbert L. A., O conceito de direito. 6. ed. 
Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2011. p. 5). Nas palavras de Orlando Gomes: 
“Definir o Direito não é fácil, em vista da multiplicidade dos aspectos por que pode ser encarado. A 
dificuldade agrava-se em virtude de imprecisões terminológicas que aprofundam a confusão reinante entre a 
idéia do Direito, o seu fundamento e o seu fim.” (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1957. p. 11). 

22 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2003. p. 35-36. 

23 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001. p. 1.050. 
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O primeiro deles, a ordem, consiste no “fundamento religioso e moral de qualquer 

sociedade; sem esse princípio, tudo retornaria ao caos”24. Juridicamente, traduz a ideia de 

uma disposição criteriosa de regras balizadoras das relações humanas na sociedade25. Não 

sem razão, usa-se a expressão ordenamento jurídico para indicar o sistema legal de 

determinado Estado.26 

 

Para Miguel Reale, “podemos, pois, dizer, sem maiores indagações, que o Direito 

corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois 

nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e 

solidariedade”.27 

 

No mesmo sentido, Francesco Carnelutti assevera que o direito nasce da necessidade 

dos homens de superar o caos, uma vez que a “ordem lhes é tão necessária como o ar que 

respiram”.28 

 

Para esse autor, a ordem vincula-se ao direito enquanto preceito, ou, mais 

especificamente, a indicação de uma conduta a ser seguida e que necessita de uma ameaça 

para se tornar impositiva. 

 

Diante disso, a “sanção introduz a força na noção de direito, porque, naturalmente, 

enquanto não se obedece ao preceito, necessita-se da força para ser posta em ação [...]. O 

direito é, pois, uma combinação de força e de justiça, motivo pelo qual exibe aquele emblema 

em que a espada está ao lado da balança”.29 

 

                                                        
24 BENVENISTE, Emile. Le vocabulaire des institutions indo-européennes: pouvoir, droit, religion. Paris: 

Éditions de Minuit, 1969. v. 2. p. 100. (Le Sens Commun)  − nossa tradução). No original: “fondement tant 
religieux que moral de toute société; sans ce principe, tout retournerait au chaos”. 

25 José Joaquim Gomes Canotilho define ordem jurídica como “sistema de normas de natureza jurídica que 
determinam e disciplinam vinculativamente certos âmbitos primários da vida em sociedade dentro do sistema 
social global” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., 
14. reimpr. Coimbra: Almedina, 2013. p. 1.144). 

26 Segundo Lawrence Friedman: “A maioria das definições pressupõe duas funções básicas do sistema legal: o 
processo de fazer regras vinculantes e o processo de aplicação ou imputação dessas regras.” (FRIEDMAN, 
Lawrence M., Coming of age: law and society enters an exclusive club, cit., p. 3 − nossa tradução). No 
original: “Most definitions presuppose two basic functions of the legal system: the process of making 
authoritative rules, and the process of enforcing or carrying out these rules.” 

27 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2. 
28 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Tradução de Roger Vinícius da Silva Costa. São Paulo: 

Editora Pillares, 2015. p. 35. 
29 Ibidem, p. 44-45. 
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A passagem é uma alegoria ao segundo imperativo do direito, a justiça, e pode tanto 

corresponder à deusa grega Diké30, quanto à romana Iustitia. 

 

Enquanto a primeira é representada de olhos abertos e, ereta, empunha a espada em 

uma das mãos, e na outra carrega a balança, a segunda divindade apresenta-se de olhos 

vendados, com a espada em posição de descanso. Além disso, segura uma balança com dois 

pratos que, quando equilibrados − equilíbrio expresso pela posição vertical de seu fiel 

(rectum) –, simbolizam o justo. 

 

Nos dois casos, a existência da espada ao lado da balança indica que a justiça não 

prescinde da força: 

 
[...] a Justiça segura, numa das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e na 
outra a espada, com a qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a 
balança sem a espada é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro 
estado de direito só existe onde a força, com a qual a Justiça empunha a espada, 
usa a mesma destreza com que maneja a balança.31 

 
A alegoria revela o traço distintivo e paradoxal de um direito ao mesmo tempo servo 

e senhor da justiça. 

 

Essa profunda interdependência dos conceitos também marca a origem da palavra 

direito, na convergência semântica das expressões latinas ius32, que corresponde à noção de 

justiça proclamada pelo juiz, ou, no caso, pela Iustitia33, e derectum, que remete ao aprumo 

do fiel da balança, ao equilíbrio. 

 

                                                        
30 Não se ignora a existência de outra divindade no panteão grego relacionada à justiça. No entanto, elas 

representam conceitos diversos de justiça: “[...] diké designa, em comparação com thémis, o direito humano 
oposto ao direito divino.” (BENVENISTE, Emile, Le vocabulaire des institutions indo-européennes: 
pouvoir, droit, religion, cit., v. 2, p. 111 – nossa tradução). No original: “[...] diké designe, par rapport à 
thémis, le droit humain opposé au droit divin.” 

31 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. p. 27. 

32 De acordo com Reynaldo Porchat, a palavra jus “parece vir do sanskrito − IU −, raiz, − que significa uma 
idéa de ligação, de vinculo” (PORCHAT, Reynaldo. Direito romano: (Para uso dos alumnos do 1º anno do 
curso jurídico): parte I, generalidades. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v. 12, p. 209-218, jan. 
1904. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdsp/article/view/65036/67648>. Acesso em: 05 out. 
2017). 

33 Em latim, iustitia significa justiça, do que se conclui que a deusa romana é a personificação do conceito 
abstrato. A mesma conexão lógico-semântica não ocorre com a justiça grega. Segundo Tercio Sampaio Ferraz 
Junior, “a palavra diké, que nomeava a deusa grega da Justiça, derivava de um vocábulo significando limites 
às terras de um homem. Daí uma outra conotação da expressão, ligada ao próprio, à propriedade, ao que é de 
cada um” (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação, cit., p. 52). 
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Os vocábulos parecem ter convivido desde os primórdios da vida jurídica em Roma, 

mas, a partir do século IV, a palavra ius passou a ter um emprego mais restritivo, mormente 

para designar as constituições imperiais. 

 

Com o passar do tempo, sobretudo entre os séculos VI a IX, derectum foi ganhando 

o sentido de “perfeição da justiça” e, apoiado de um lado na contribuição cristã, e de outro 

na consolidação das línguas modernas, sobrepujou-se definitivamente ao ius. Disso 

derivaram as formas direito, derecho, (espanhol) diritto (italiano), droit (francês) e ainda, na 

acepção simples de rectum, right 34(inglês) e recht (alemão).35 

 

Outro conceito visceralmente ligado ao direito e à justiça, tanto para os romanos 

quanto para os gregos, foi a igualdade. Para os primeiros, ela compunha o sentido da 

expressão aequitas, que em sua gênese traduzia o ideal de aplicação igualitária das decisões. 

Logo, a equidade latina nada mais é do que o justo aplicado ao caso concreto. 

 

Diversamente, a noção de equidade grega é expressa por Aristóteles como o próprio 

equilíbrio dos pratos. Ela seria, portanto, uma espécie de justiça, mas superior, porquanto 

detentora de uma função corretiva da lei: 

 
A natureza da equidade é, então, ser retificadora do defeito da lei, defeito que 
resulta da sua característica universal. Por este motivo, nem tudo está submetido 
a legislação, porque é impossível legislar em algumas situações [...]. A regra do 
que é indefinido é também ela própria indefinida, tal como acontece com a régua 
de chumbo utilizada pelos construtores de Lesbos. Do mesmo modo que esta régua 
se altera consoante a forma da pedra e não permanece sempre a mesma, assim 
também o decreto terá de se adequar às mais diversas circunstâncias.36 

 
Assim, de maneira geral, a justiça para os gregos é marcadamente abstrata, 

especulativa, e, particularmente para o pensamento aristotélico, “uma espécie de 

proporção”.37 

 

                                                        
34 Hart esclarece que a palavra law significa direito objetivo ou lei, enquanto a expressão right designa o direito 

subjetivo (HART, Herbert L. A., O conceito de direito. 6. ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 2011. p. 7, nota sem número). 

35 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 
32.  Vale registrar que na língua grega há apenas uma palavra  - díkaion - que significa tanto direito quanto 
justo, o que reforça o elo entre tais conceitos. (VILLEY, MICHEL, A formação do pensamento jurídico 
moderno. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 26). 

36 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução do grego de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 125. 

37 Ibidem, p. 109. 
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Os romanos, por outro lado, essencialmente pragmáticos, não se debruçaram 

profundamente sobre o justo, voltando-se precipuamente à atividade do jurista. Dessa forma, 

a concepção romana de justiça referia-se a um saber agir, à prudência. 

 

Foi a atividade dos juristas (iuris prudentia)38 que permitiu ao direito tornar-se uma 

ciência. 

 

Como adverte Tercio Sampaio Ferraz Junior, apesar de não haver uma preocupação 

verdadeiramente científica entre os romanos39, o seu pensamento jurisprudencial pode ser 

considerado “uma forma peculiar de ‘Ciência’ Jurídica. A palavra ciência vêm aí entre aspas, 

porque não é empregada no sentido da técnica moderna, mas com o significado mais amplo 

de saber, saber prático”.40 

 

Nesses termos, ainda que se reconheça o surgimento de uma verdadeira ciência do 

direito41 europeia apenas a partir do século XI, em Bolonha42, não se pode olvidar que, 

enquanto fenômeno social43, o direito se manifesta desde a formação das primeiras 

sociedades humanas.44 

                                                        
38 Segundo Miguel Reale, “a Ciência do Direito, durante muito tempo teve o nome de Jurisprudência, que era 

a designação dada pelos jurisconsultos romanos” (REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, cit., p. 
62). 

39 “[...] os qualificativos que a atividade do jurista, dita jurisprudência recebia – ars, disciplina, scientia ou 
notitia – não devem ser tomados muito rigorosamente do ponto de vista de uma teoria da ciência. Os romanos 
nunca levaram muito a sério a questão de saber se sua atividade era uma ciência ou uma arte.” (FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 16). 

40 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, A ciência do direito, cit., p. 17. Carnelutti utiliza o termo técnica, 
distinguindo-o de ciência, nos seguintes termos: “Da técnica, em um certo momento de seu desenvolvimento, 
nasce a ciência, justamente quando os homens não se contentam em tirar, da experiência, as regras a serem 
seguidas para conseguir um certo resultado mas tratam de indagar o porquê, e essa indagação chega a ser 
sistematizada, com o fim de estudar relações e extrair princípios.” (CARNELUTTI, Francesco, Como nasce 
o direito, cit., p. 106). 

41 Partindo-se da premissa de que o direito é uma ciência, não obstante haja divergência. Conforme explica 
Tercio Sampaio Ferraz Junior: “Embora haja certo acordo em classificar a Ciência do Direito entre as ciências 
humanas, surgem aí debates entre as diversas epistemologias jurídicas, sobre a existência ou não de uma 
ciência exclusiva do Direito, havendo aqueles que preferem vê-la como uma simples técnica ou arte.” 
(FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, A ciência do direito, cit., p. 2). 

42 “A formação da ciência jurídica em Bolonha encontra-se ligada a um movimento cultural geral que, no 
decurso do século XI, avança em busca das camadas mais profundas da cultura antiga.” (WIEACKER, Franz. 
História do direito privado. Tradução A. M. Botelho Hespanha. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2015. p. 38). 

43 Nesse sentido, António Manuel Hespanha afirma que “a própria produção do direito (dos valores jurídicos, 
dos textos jurídicos) é, ela mesma, um processo social.” (HESPANHA, António Manuel: Cultura jurídica 
europeia: síntese de um milénio. Coimbra: Almedina, 2012. p. 26). 

44 Para Dalmo de Abreu Dallari, a primeira constatação de que o homem é um ser social por natureza pode ser 
encontrada em Aristóteles. Segundo o autor, esse fundamento natural da sociedade é majoritariamente aceito, 
não havendo quem defenda declaradamente a doutrina contratualista que se baseia no acordo de vontades 
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Logo, a origem do direito remonta à pré-história, todavia, à vista da falta de registros 

escritos e, portanto, de textos jurídicos, quase nada se sabe a respeito dela.45 

 

Com efeito, “no momento em que os povos entram na história, a maior parte das 

instituições civis existem já, nomeadamente o casamento, o poder paternal e ou maternal 

sobre os filhos, a propriedade (pelo menos mobiliária), a sucessão, a doação, diversos 

contratos tais como a troca e o empréstimo”.46 

 

Não obstante, observa-se na estrutura dessas sociedades arcaicas uma 

indiferenciação do direito, sobretudo em relação à religião e à moral. Nesse sentido, Miguel 

Reale sustenta: 

 
Admitido que as formas mais rudimentares e toscas de vida social já implicam um 
esboço de ordem jurídica, é necessário desde logo observar que durante milênios 
o homem viveu ou cumpriu o Direito, sem se propor o problema de seu significado 
lógico ou moral. É somente num estágio bem maduro da civilização que as regras 
jurídicas adquirem estrutura e valor próprios, independente das normas religiosas 
ou costumeiras e, por via de consequência, é só então que a humanidade passa a 
considerar o Direito como algo merecedor de estudos autônomos.47 

 
Para Hans Kelsen, os acontecimentos que compunham a vida primitiva eram 

orientados segundo o “princípio da pena e do prêmio”48, ou seja, eram interpretados como 

consequências de boas ou más ações. Nesses casos, o (in)sucesso na colheita, na guerra, 

doenças, etc., suscitavam no homem a indagação não acerca da causa do fenômeno, mas sim 

do seu responsável49, numa expressão maniqueísta do direito. “Não se trata de uma 

                                                        
como fundamento da existência da sociedade (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do 
estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 21-30). 

45 GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 8. ed. Tradução de António Manuel Hespanha e Manuel 
Luís Macaísta Malheiros. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2016. p. 31. Como esclarece o autor: “Marx e Engels 
consideram, sob influência do pensamento de Hegel, que o direito está ligado ao Estado e afirmam que não 
há direito nos grupos sociais que não atingiram o estágio de organização estatal. Mas, sob a influência dos 
trabalhos de etnólogos e dos sociólogos, admite-se agora em geral que os costumes dos povos sem escrita 
têm um caráter jurídico porque existem aí meios de constrangimento para assegurar o respeito das regras de 
comportamento.” (Ibidem, p. 36). 

46 Ibidem, p. 36. 
47 REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, cit., p. 2. 
48 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 93. 
49 “Por mais estranho que pareça, os homens não sabiam ainda em que consistia a lei, como estrutura lógica, 

ou como elemento da Ciência Jurídica, e já se preocupavam com seu fundamento. É que a lei apareceu, 
primeiro, aos olhos da espécie humana recém-abertos para o problema, como um ditame divino, uma decisão 
dos deuses, e, como vontade divina, foi  criada e obedecida, sem maiores indagações.” (REALE, Miguel, 
Lições preliminares de direito, cit., p. 372). 
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explicação causal, mas de uma explicação normativa da natureza”50, que tem como base o 

princípio da retribuição ou imputação, o mesmo que fundamenta as proposições jurídicas. 

 

Contudo, progressivamente o homem vai tomando consciência de que as relações 

entre as coisas, diversamente do que ocorre nas interações sociais, não são regidas por uma 

vontade humana ou sobre-humana, mas segundo uma relação de causa e efeito própria da 

natureza.51 

 

A capacidade de problematização e abstração dos fatos cotidianos, extraindo-se 

regras de conduta universais, e o reconhecimento da coexistência das relações de causalidade 

(lei natural) e de imputação (lei jurídica) demandam uma racionalidade incompatível com o 

período histórico primitivo. 

 

Nas palavras de Tercio Sampaio Ferraz Junior: “O conhecimento do direito, como 

algo diferenciado dele, é, pois, uma conquista tardia da cultura humana. A distinção, pois, 

entre direito-objeto e direito-ciência exige que o fenômeno jurídico alcance uma abstração 

maior, desligando-se de relações concretas.”52 

 

Via de regra, é possível estabelecer uma relação direta entre o grau de 

desenvolvimento e estabilidade política de uma sociedade, e a complexidade de seu sistema 

jurídico. 

 

Assim, na Antiguidade, conquanto os gregos tenham atingido um estágio ímpar na 

política e máxime na filosofia, não alcançaram o mesmo destaque na formação de um 

sistema jurídico e, dada sua fragmentação administrativa, sequer é possível falar-se 

propriamente num direito grego.53 

 

                                                        
50 KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, cit., p. 93. 
51 Ibidem, p. 95. 
52 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 

54. 
53 GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, cit., p. 73. 
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Coube então aos romanos edificar um direito tão vigoroso, sobretudo no campo 

privado, que sua influência se estende até os dias atuais.54 

 

E, ainda que não tenham legado um conhecimento rigorosamente científico, foi com 

o propósito de “examinar os textos de Direito Romano no seu conjunto e de retirar deles 

princípios gerais, a fim de aplicar aos problemas concretos da vida corrente”55 que os juristas 

da escola de Bolonha, na Idade Média, inauguraram na Europa o que se pode chamar de 

ciência do direito, introduzindo nesse incipiente ramo do conhecimento científico “uma nota 

diferente no pensamento jurídico: sua dogmaticidade”.56 

 

Aliado ao direito canônico, o estudo do direito romano foi praticamente a única 

matéria ensinada nas faculdades de direito, dominando sua ciência, até o século XVI.57 

 

Contudo, já a partir do próprio século XIV, nota-se um crescente desgaste do modelo 

exegético. Os cânones romanos não se amoldam aos novos problemas trazidos pela evolução 

social e o direito (romano) passa a não mais corresponder a um saber agir. Diante disso, para 

não ameaçar a autoridade do Corpus Iuris e ao mesmo tempo conferir soluções aos 

problemas práticos, em meio ao cenário de crise do feudalismo, as interpretações foram se 

tornando cada vez mais artificiosas e a ciência jurídica foi gradualmente perdendo sua 

ligação metodológica com a nova sociedade em construção.58 

 

                                                        
54 No que concerne a sua aplicação prática, Gilissen observa que “foi somente em 1900 que, pela entrada em 

vigor do Código Civil alemão, o direito romano deixou de ser o direito supletivo na maior parte da Alemanha” 
(GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, cit., p. 350). 

55 GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, cit., p. 346. 
56 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 

62. 
57 Conforme explana Wieacker: “A superioridade científica e a contribuição do direito romano para o conjunto 

da cultura europeia não eram, portanto, fundados tanto na qualidade ou ‘justeza’ do seu conteúdo institucional 
como no facto de disciplinar metodologicamente os ordenamentos jurídicos europeus através de um 
pensamento técnico-jurídico tornado autónomo e na extracção de uma decisão mais inteligente e mais segura 
[...]. Este predomínio da ciência sobre a vida – que constituiu, por toda a parte a Europa moderna – foi decerto 
possibilitado pelas reservas disponíveis e inesgotáveis da razão jurídica e moral jurídica historicamente 
vivida, armazenadas nos textos da grande jurisprudência romana e que agora eram apropriadas pela cultura 
jurídica europeia. Pelo contrário, a ideia europeia de direito, como objeto do pensamento filosófico, tem as 
suas origens na filosofia grega, na teologia dos padres da Igreja e na teologia moral e filosofia da Idade Média 
europeia.” (WIEACKER, Franz, História do direito privado, cit., p. 160). 

58 Ibidem, p. 281-282. 
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Nesse momento, os “movimentos de renovação da Baixa Idade Média [...] se uniram 

na exigência de um ‘sistema natural’ (Dilthey), isto é, de um modelo imanente da natureza 

e da sociedade que se pudesse exprimir num sistema científico coerente e autónomo”.59 

 

Desse caldo cultural, marcado pela dessacralização do direito com o renascimento e 

o humanismo, nasce, nos séculos XVII e XVIII, o jusracionalismo que, juntamente com o 

iluminismo, resultará no movimento de codificação do direito.60 

 

Sem embargo, muito embora o termo codificação não tenha surgido na Idade 

Contemporânea61, a conjuntura da época, com o premente anseio por segurança, inclusive 

jurídica62, e o grau de desenvolvimento da ciência do direito63, que encontrou na lei sua 

principal ou única fonte, concorreram para que ele assumisse uma conotação própria, ao 

conferir aos códigos a missão de unificar o ordenamento.64 

 

                                                        
59 Ibidem, p. 284. 
60 LOPES, José Reinaldo de Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos. Curso de 

história do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 212. 
61 “O termo códex é de origem romana; caudex é um conjunto de várias tábuas unidas; daí tabuinha de escrever, 

livro; codex designa a união material de vários elementos antes dispersos. O Código de Teodósio (438) e de 
Justiniano (529 e 534) são os exemplos mais antigos. Os historiadores do direito deram todavia o nome de 
código a compilações pré-romanas de direito, em virtude da semelhança dos fins prosseguidos – p. ex. o 
código de Ur-Nammu, o Código de Hamurabi.” (GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, cit., p. 
449). Ainda a propósito do termo, Sêneca, ao comentar a alcunha do cônsul Cláudio Cáudice (Claudius 
Caudex, em latim), revela que “entre os antigos, se chamava cáudice a junção de várias tábuas, de onde se 
denominam códices as tábuas legislativas” (SÊNECA. Sobre a brevidade da vida. Sobre a firmeza do sábio. 
Diálogos. Tradução de José Eduardo S. Lohner. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2017. 
p. 26). 

62 Ao casuísmo da legislação vigente será proposto um modelo legal sistemático e abrangente, organizado 
conforme a lógica dedutiva, capaz de conferir cientificidade e previsibilidade (LOPES, José Reinaldo de 
Lima; QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos, Curso de história do direito, cit., p. 
212). 

63 A respeito do “impacto formal e conteúdo” do Código francês, Wieacker afirma que: “Só com o Code Civil 
a igualdade jurídica dos cidadãos (designadamente também no direito fundiário e sucessório), a liberdade da 
esfera jurídica dos particulares, particularmente na liberdade de actuação contratual e econômica, se tornam 
axiomas de uma nova imagem de sociedade. [...] Devido a este perfil vigoroso, o code tornou-se no texto 
legislativo mais cumulado de êxitos de todo o século. De forma geral, ‘os códigos jusnaturalistas foram actos 
de transformação revolucionária’, consentâneos a uma ciência jurídica prática altamente desenvolvida.” 
(WIEACKER, Franz, História do direito privado, cit., p. 390). 

64 Complementarmente, pode-se dizer que: “A bem da verdade, podemos, por exemplo, falar do ordenamento 
jurídico na Roma Antiga, mas o sistema do Direito Romano é uma criação do século XIX. A célebre 
codificação de Justiniano, o Corpus Juris Civilis, não só não era um sistema, no sentido que lhe empresta a 
dogmática atual, como também sequer a expressão era, então, conhecida (a palavra introduz-se no 
pensamento jurídico só no século XVI e torna-se um termo técnico no século XVIII, com grande repercussão 
no século XIX até nossos dias).” (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão, dominação, cit., p. 178). 
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Foi portanto a conjugação das profundas mudanças sociais, filosóficas e políticas, 

que culminaram com o irrompimento da Revolução Francesa65 e o fim da Idade Moderna, 

que determinaram não apenas uma nova época na história do homem, mas essa singular 

trajetória para o direito. 

 

À vista disso, se o mais importante legado do jusracionalismo consistiu no conceito 

de sistema66, mister reconhecer o acume de sua técnica com o Code Civil de 1804, maior 

expoente dos códigos jusracionalistas67. 

 

Segundo Paolo Grossi, a codificação retratou o peculiar momento de plena 

maturidade da história do direito moderno e também uma suprema ilusão redutivista: 

 
O Código, os Códigos, com o qual é constelada a Idade Moderna a partir dos 
primeiros anos do século XIX, são a manifestação mais plena de tal mania 
redutiva. Todo o direito pode e deve ser reduzido às páginas de um sucinto 
livrinho, aprisionado em uma rede de regrinhas chamadas artigos (ou parágrafos), 
em que claramente são fixados princípios e comandos; todo o direito, mesmo o 
direito civil que ordena a vida cotidiana dos privados.68 

 

                                                        
65 Tercio Sampaio Ferraz Junior sustenta que com a Revolução Francesa o direito teria se tornado uma criação 

ab ovo (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 
cit., p. 75). 

66 “Entendemos por ‘sistema’ uma totalidade ordenada, isto é, um conjunto de entes dentre os quais existe 
uma certa ordem” (BOBBIO, Norberto, Teoria do ordenamento jurídico. 2. ed. Tradução de Ari Marcelo 
Solon. São Paulo: Edipro, 2011. p. 76.). O autor identifica no uso histórico da filosofia do direito e da 
jurisprudência três significados diferentes de sistema jurídico. Numa primeira acepção, que corresponde ao 
direito natural, o ordenamento seria um sistema dedutivo na medida em que suas normas derivam de 
princípios gerais. Um segundo significado é extraído da ciência do direito moderna, mais precisamente da 
pandectística alemã, a partir do qual o ordenamento se realiza mediante um procedimento indutivo, 
consistindo num sistema classificatório. Por derradeiro, o sistema jurídico seria um sistema negativo, ou seja, 
um a ordem que exclui a possibilidade de incompatibilidades entre suas partes (Ibidem, p. 82-85). Em sentido 
diverso, Tercio Sampaio Ferraz Júnior: “A possibilidade de uma teoria jurídica do Direito enquanto sistema 
de controle de comportamento nos obriga a reinterpretar a própria noção de sistema jurídico, visto, então, 
não como conjunto de normas ou conjunto de instituições, mas como um fenômeno de partes em 
comunicação (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, A ciência do direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 
126). 

67 Paolo Grossi identifica no chamado Código Napoleão o primeiro verdadeiro código, cuja característica 
diferenciadora seria a ruptura com o passado, constituindo, assim, uma nova forma de conceber tanto a 
produção do direito quanto o próprio problema de suas fontes (GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da 
modernidade. 2. ed. rev. ampl. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis, SC: Fundação Boiteaux, 2007. 
p. 89-90). 

68 GROSSI, Paolo. Mitologias jurídicas da modernidade. 2. ed. rev. ampl. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. 
Florianópolis, SC: Fundação Boiteaux, 2007. p. 138. 
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Assim, se por um lado, a codificação69 permitiu a almejada segurança jurídica, em 

decorrência do agrupamento das normas sob uma mesma insígnia, por outro aprofundou a 

cisão entre os variados ramos do direito, nos quais tais institutos gravitam. 

 

Com efeito, a sistematização própria do jusracionalismo acarretou a subdivisão do 

direito observada nos códigos segundo categorias mais ou menos uniformes, denominadas 

disciplinas, que ao mesmo tempo representam e refletem o fenômeno unitário70, tal qual os 

ramos compõem e simbolizam a árvore. Entretanto, ao desenvolverem princípios e regimes 

jurídicos próprios, esses sistemas obtiveram sua autonomia científica.71 

 

Foi a partir dessa divisão metodológica e com fins didáticos72 que foram sendo 

erigidos, paulatinamente, os grandes sistemas de direito (civil, penal, constitucional etc.). À 

medida, porém, que as especificidades foram aumentadas, a fim de abranger relações sociais 

crescentemente mais complexas, as disciplinas ensimesmaram-se, a tal ponto de transformar 

o direito num sistema eminentemente insular. 

 

1.1.1 Direito civil e direito penal: movimento centrífugo 
 

A despeito das dicotomias, certas estruturas normativas podem ser comuns a mais de 

um sistema − em razão de uma mesma origem − e/ou exercerem diferentes graus de (mútua) 

influência. A dizer: um mesmo fato pode pertencer a mais de um ramo jurídico, gerando 

distintas e, por vezes, diacrônicas consequências. 

 

É o que ocorre com o ancestral instituto da responsabilidade. Adiante se verá como 

ele foi engendrado no seio das disciplinas civil e penal, esquadrinhando desde sua trajetória 

                                                        
69 “Os códigos, não obstante, representam um esforço técnico de domínio prático de um material, conforme as 

exigências da decidibilidade de conflitos em uma sociedade complexa, submetida à celeridade das 
transformações. Por seu intermédio o conhecimento jurídico viu aplicadas técnicas de controle sistemático 
no sentido de constituírem grandes redes conceituais capazes de funcionar como uma espécie de mapeamento 
da realidade jurídica.” (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, 
decisão, dominação, cit., p. 239). 

70 REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, cit., p. 6. 
71 NERY JUNIOR, Nelson. Autonomia do direito ambiental. In: D’ISEP, Clarissa Ferreira Macedo; NERY 

JÚNIOR. Nelson; MEDAUAR, Odete (Coords.). Políticas públicas ambientais: estudos em homenagem ao 
professor Michel Prieur. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 199. 

72 “Toda ciência, para ser bem estudada, precisa ser dividida.” (REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, 
cit., p. 339). 
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dentro dos respectivos sistemas, até, finalmente, seu papel preventivo na temática ambiental. 

Cumpre todavia, antes de enfrentar seus pontos de chegada, analisar o ponto de partida. 

 

Para tanto, e valendo-se das premissas estabelecidas no item anterior, faz-se 

necessário situar as referidas matérias na história do direito. 

 

A questão ora posta, que inspira acalentados debates entre penalistas e civilistas, tem 

por escopo referenciar os planos assinalados, identificando sua interseção e o movimento 

que os apartou. Tal panorama servirá de norte para investigar-se o nascimento da 

responsabilidade e sua evolução em cada disciplina. 

 

Como se verá, a responsabilidade é tão ancestral quanto o próprio direito, porquanto 

constitui uma marca distintiva do ser humano, imanente a sua natureza enquanto único ser 

capaz de ter responsabilidade.73 

 

José de Aguiar Dias principia seu tratado de responsabilidade civil asseverando que 

“toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade”.74 

 

Admitida como correta essa afirmação, teria natureza civil ou penal a primeira 

manifestação jurídica? 

 

Ao analisar o tempo do direito, François Ost sustenta que “no princípio, era o 

crime”75. Estaria correto o adágio? 

 

Dentre aqueles que defendem uma resposta positiva, destaca-se o posicionamento de 

Franz von Liszt: “Podemos, pois, assinalar a pena como um fato histórico primitivo, e não 

erraremos, se virmos justamente no Direito Penal a primeira e a mais velha camada da 

história da evolução do Direito, e considerarmos o injusto como a alavanca tanto do Direito 

como da moral.”76 

                                                        
73 JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ética de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 175. 
74 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12. ed. rev. atual. de acordo com o Código Civil de 2002, 

2. tiragem aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 1. 
75 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1995. p. 127. 
76 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Tradução e comentários de José Higino Duarte Pereira; 

atualização e notas Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, SP: Russel, 2003. v. 1, p. 74. 
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Mas, ainda que se aceite o axioma de que não há sociedade sem crime77 e, portanto, 

que a possibilidade de violação ao direito seja inerente a sua própria concepção, a formação 

social pressupõe a existência de instituições civis a disciplinar, ainda que de maneira 

rudimentar, o modo de vida coletivo, estabelecendo as regras basilares de interação dos 

homens entre si ou em relação às coisas. 

 

Por esse motivo, contrapondo-se à tese acerca da precedência cronológica do direito 

penal, Caio Mário Pereira da Silva identifica na propriedade o início do direito. Acerca dela, 

elucubra: 

 
A princípio foi o fato, que nasceu com a espontaneidade de todas as manifestações 
fáticas. Mais tarde foi a norma que o disciplinou, afeiçoando-a às exigências 
sociais e à harmonia da coexistência. Nasceu da necessidade de dominação. 
Objetos de uso e armas. Animais de presa e de tração. Terra e bens da vida. Gerou 
ambições e conflitos. Inspirou a disciplina. Suscitou a regra jurídica. Tem sido 
comunitária, familial, individual, mística, política, aristocrática, democrática, 
estatal, coletiva.78 

 
Já Carnelutti, conquanto reconheça na propriedade o primeiro dos direitos 

subjetivos79, sustenta não ser possível estabelecer-se uma relação de anterioridade entre 

direito civil e direto penal, pois ambos teriam nascido a uma só vez: 

 
Propriedade e furto são dois contrários e, como tais, vinculados logicamente. Não 
se pode proibir o furto sem reconhecer a propriedade, e não se pode reconhecer a 
propriedade sem proibir o furto. [...] Em outras palavras, não poderia existir o 
direito civil sem o direito penal, e vice-versa. A distinção entre eles é, portanto, 
lógica, e não histórica.80 

 
Como se vê, a inexistência de um consenso, e a verdadeira miríade de formulações, 

revelam a tênue fronteira entre as disciplinas no nascedouro do direito, quando este ainda 

era irrefletidamente utilizado. 

 

                                                        
77 REALE, Miguel, Lições preliminares de direito, cit., p. 347. 
78 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direitos reais. 25. ed. rev. e atual. por Carlos 

Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 4, p. 67. 
79 CARNELUTTI, Francesco, Como nasce o direito, cit., p. 60. 
80 CARNELUTTI, Francesco, Como nasce o direito, cit., p. 59. Como se observa, o autor parte da premissa de 

que os conceitos se encontram mutuamente implicados, de sorte que para tipificar o furto como subtração de 
coisa alheia, é preciso admitir a propriedade de outrem. Em contrapartida, a admissão da propriedade sobre 
as coisas acarreta a proibição do furto. 
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Diferentemente de outrora, com o início do processo de codificação moderno, o 

direito caminhou para o extremo oposto, buscando, no mais das vezes, realizar o dogma da 

completude por meio da criação de sistemas herméticos. 

 

Frise-se, porém, que a sistematização jusracionalista levada a cabo pelos códigos não 

lançou as bases da divisão do direito, tendo apenas a sedimentado e servido de substrato para 

seu completo florescimento. 

 

De fato, é sobretudo a partir da atividade dos juristas romanos que o fenômeno, no 

mais das vezes, indiferenciado do direito principia um curso inelutável de fragmentação, 

atendendo à exigência de utilidade prática para fins de estudo e aplicação. 

 

Mais precisamente, foi a classificação entre direitos público e privado81 feita por 

Ulpiano82 a primeira divisão encontrada na história da ciência do direito, e o fundamento 

para toda a sistematização moderna. 

 

Em torno dessa grande dicotomia agruparam-se os diversos institutos jurídicos, 

opondo os interesses eminentemente públicos, no qual se inclui o direito penal, ao 

“complexo de normas em cujo centro se encontra a instituição da chamada propriedade 

privada”.83 

 

Atualmente, constata-se que as “diversas classificações e seus critérios surgem ao 

sabor dos problemas que a dogmática enfrenta na decidibilidade, os quais exigem distinções 

sobre distinções”.84 

 

                                                        
81 KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, cit., p. 314. 
82 D.1.1.1.2: “São dois os temas deste estudo: o público e o privado. Direito público é o que se volta ao estado 

da res romana, privado o que se volta à utilidade de cada um dos indivíduos, enquanto tais”. No 
original:“Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei 
Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.” (JUSTINIANO I. Digesto de Justiniano, liber 
primus: introdução ao direito romano. 3 ed. rev. Tradução de Hélcio Maciel França Madeira. São Paulo: 
Revista dos Tribunais; Osasco: Centro Universitário FIEO – UNIFIEO, 2002. p. 17-18). Nesse sentido: “A 
distinção entre Direito Privado e Direito Público, herdada do Direito Romano, tornou-se princípio 
fundamental em todas as sistematizações da Ciência do Direito.” (QUEIROZ FILHO, Antônio de. Relações 
entre o direito penal e o civil. Justitia, São Paulo, v. 11, n. 20, p. 55, jan./mar. 1958. Disponível em: 
<http://www.revistajustitia.com.br/revistas/20cwy8.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2017).  

83 KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, cit., p. 314. 
84 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 

132. 
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Em outras palavras, a técnica jurídica tenta acompanhar, debalde, a complexidade 

humana, a fim de regrar a desregrada sociedade pós-moderna, provocando uma 

especialização ainda maior de suas disciplinas. 

 

Como não poderia deixar de ser, o fenômeno narrado legou profundas marcas nos 

campos penal e civil85, que passaram a desempenhar papéis tão diversos que em algumas 

hipóteses antagonizam-se86.  

 

No domínio da responsabilidade, igualmente podem ser extraídas consequências 

muito heterogêneas para uma mesma violação da ordem jurídica, a depender da 

caracterização do ilícito como civil ou penal. 

 

Não obstante, Sergio Cavalieri Filho assevera: 

 
A separação entre uma e outra ilicitude atende apenas a critérios de conveniência 
ou de oportunidade, afeiçoados à medida do interesse da sociedade e do Estado, 
variável no tempo e no espaço. Nada há de novo nessa assertiva, porque Bentham 
já observava, com toda propriedade, que as leis são divididas apenas por 
comodidade de distribuição. Todas poderiam ser, por sua identidade substancial, 
dispostas sobre um mesmo plano, sobre um só mapa-múndi, razão pela qual não 
há falar-se de um ilícito civil ontologicamente distinto de um ilícito penal.87 

 
Tomada como pressuposto humano, a responsabilidade atende aos anseios de justiça, 

entendida em seu sentido negativo (alterum non laedere − não lesar a outrem). Dessa forma, 

a fim de garanti-la, o direito impede que se lese a alguém, impingindo a figura da 

responsabilidade, na hipótese de transgressão. 

 

Contudo, ao admitir a coexistência de discrepâncias, reconhece-se a falibilidade do 

critério utilizado. Extremando, poder-se-ia dizer que “a ciência não é suficiente para garantir 

a adequação do direito a seu fim, ou seja, para conseguir justiça”.88 

 

Haveria, pois, outros fins do direito? 

 

                                                        
85 Além do administrativo, mas que por razões metodológicas não foi objeto de estudo. 
86 É o caso, por exemplo, da coexistência, aceita dentro do sistema, de soluções contraditórias resultantes das 

respectivas esferas de persecução ainda que concernentes a um mesmo fato.   
87 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2015. p. 32. 
88 CARNELUTTI, Francesco, Como nasce o direito, cit., p. 32-34. 
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1.2 O direito como suum 
 

Enquanto ciência prática, a concepção do direito engendrada na lição do Corpus Iuris 

Civiles, e mais especificamente do Digesto, foi sintetizada na célebre frase de Ulpiano: “Iuris 

praecepta sunt haec: honeste vivere; alterum non laedere, suum cuique tribuere”89 – Os 

preceitos do direito são estes: viver honestamente, não prejudicar a ninguém, dar a cada um 

o que é seu. 

 

Excluídos o aspecto moral (viver honestamente) e o conceito negativo de justiça (não 

lesar a ninguém), já mencionado, e que será visto mais detidamente à frente, a função do 

direito em sua acepção objetiva consistiria em definir o suum, ou seja, dar a cada um o que 

é seu. 

 

O direito, nesse sentido, conduz à ideia de atribuição, levando a dar a cada um o que 

é seu como forma de obter justiça. 

 

Segundo Ignacio Maria Poveda Velasco: 

 
Caberia indagar por que razão existe essa repartição ou atribuição das coisas e, na 
sequência, do que ela decorre. 
Pode-se pensar que a apropriação ou atribuição é consequência da escassez: como 
não há de tudo para todos, tornar-se-ia necessário reter algo para si. A escassez, 
conceito determinante sem dúvida na economia para fixação de preços, por 
exemplo, tem influência no processo de apropriação no âmbito de uma 
determinada sociedade, mas não é o fator decisivo ou último: mesmo num 
hipotético cenário de “superabundância”, haveria apropriação ou atribuição.90 

 
Portanto, a repartição social não é uma questão inerente à escassez (o que não diminui 

a importância dessa perspectiva), mas, antes, uma imposição da própria vida em sociedade91. 

É dela que se originam os conceitos de seu/meu/dele ou dela. 

 

                                                        
89 D.1.1.10.1 (JUSTINIANO I., Digesto de Justiniano, liber primus: introdução ao direito romano, cit., p. 21). 
90 VELASCO, Ignácio Maria Poveda. Direito, jurisprudência e justiça no pensamento clássico (greco-romano). 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 25, jan./dez. 2006. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67697/70305>. Acesso em: 02 dez. 2017. 

91 Para Carnelutti, as necessidades ilimitadas do homem e sua eterna insatisfação estão na origem do fenômeno 
da guerra, que antes de ocorrer entre povos, processa-se entre os indivíduos, sob a forma do furto e do roubo, 
que por sua vez consistiria, em última análise, na invasão da propriedade alheia (CARNELUTTI, Francesco, 
Como nasce o direito, cit., p. 32-34). 
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Em face disso, uma das tarefas mais árduas ao longo da evolução humana foi definir 

– ou tentar – o que seria efetivamente de cada um.92 

 

Sob a ótica ambiental, o suum correspondeu à livre apropriação da natureza. 

 

Com efeito, as mais diversas atividades do homem, desde seus primórdios, foram 

construídas tendo como suporte a utilização dos recursos naturais. Grandes civilizações, da 

Antiguidade até o mundo moderno, devem seu desenvolvimento ao papel central da 

exploração do meio ou de seus produtos primários, tais como os metais. Não por outra razão, 

a dominação desse elemento forjou as condições necessárias para superação da pré-história, 

assinalando seu último período93: “Desde a origem, portanto, que o homem transforma o 

mundo que o rodeia. Transformação discreta e como que carregada de culpabilidade num 

primeiro tempo, que depressa se tornará brutal, maciça e dominadora.”94 

 

A primeira grande mudança na relação do homem com a natureza é de caráter 

qualitativo. Com o racionalismo e o individualismo do século XVII, o homem estabelece 

uma relação de completo domínio da natureza, fazendo dela sua vassala. 

 

Reflexo disso foi a ascensão da propriedade, consagrada no Código Napoleão como 

direito quase absoluto95. Nas palavras de François Ost, a “propriedade consagrada pelo 

Código Civil não é, assim, a propriedade-conservação [...]. É, pois, sobre o conjunto da 

natureza que se lança a rede de apropriação”. E completa: “‘Dispor de’ torna-se a modalidade 

essencial da nossa relação com as coisas [...] sinal de verdadeiro domínio. Ela consagra o 

direito de abusar da coisa”.96 

 

                                                        
92 Tercio Sampaio Ferraz Junior afirma que o “estabelecimento do que é de cada um [...] mostra, pois, 

primitivamente, a predileção pelo direito como uma forma rígida de distribuição social” (FERRAZ JUNIOR, 
Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, cit., p. 53). 

93 Período intitulado Idade dos Metais. 
94 OST, François, A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito, cit., p. 33. 
95 Conforme dispõe o artigo 544: “A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais 

absoluta, desde que não se faça um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos”. (Code Civil des Français. 
Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061517/f137.item.r=300>. Acesso em: 25 jan. 2017 
− nossa tradução). No original: “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens”. 

96 OST, François, A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito, cit., p. 54. 
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Já a segunda grande mudança tem natureza quantitativa e data da Revolução 

Industrial, em meados dos séculos XVIII e XIX, provavelmente o maior marco da 

interferência do homem no meio ambiente.97 

 

O fenômeno foi responsável pela reorganização das forças de produção, com a 

implantação do sistema fabril mecanizado, que possibilitou a utilização e degradação da 

natureza em larga escala. 

 

Na prática, como esclarece Patrícia Faga Iglecias Lemos, apenas “a partir do século 

XX, o homem começa a perceber os problemas relacionados ao mau uso dos recursos 

ambientais”. Portanto, a “proteção do meio ambiente tem por base uma questão muito 

simples: as necessidades ilimitadas do homem na busca de bens da natureza, que são 

limitados”.98 

 

À vista disso, o agravamento dos problemas ambientais expõe a insustentabilidade 

do modelo individualista/racionalista na pós-modernidade, abrindo espaço para o 

surgimento de uma ética nova, doravante fundada na responsabilidade. Nesse cenário, o 

suum satisfaz a condição primeira de justiça, passando a ser encarado não mais sob a 

perspectiva de um direito apropriável, mas como dever atribuído a cada um, de exercer 

parcela da responsabilidade pela preservação da natureza, que é de todos. 

 

1.2.1 Um antropocentrismo despótico 
 

De etimologia greco-latina99, o antropocentrismo pressupõe a centralidade do 

homem em relação ao universo. Tudo o mais gravita em seu redor, exercendo um papel 

subalterno. 

 

O embrião desse pensamento no mundo ocidental é o racionalismo que, partindo do 

pressuposto da razão como atributo exclusivo do homem, propõe o integral domínio da 

natureza por ele. 

                                                        
97 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 99. 
98 Ibidem, p. 100. 
99 Anthropos (grego): homem + centrum (latim): centro. 
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Contudo, não se pode negar a influência que a religião também exerceu na 

dessacralização da natureza e sua consequente relativização.100 

 

Nesse sentido, ainda na Baixa Idade Média, São Tomás de Aquino, com fundamento 

em Aristóteles, afirmava que o homem ocupava o vértice de uma pirâmide natural, composta 

em sua base por minerais que servem aos vegetais, os quais servem aos animais que, por sua 

vez e em conjunto com todo o resto, servem ao homem.101 

 

Com poucas variações, filosofias hegemônicas do ser humano imperaram quase 

absolutas sobre a natureza, desde a formação do homem, até os tempos modernos. 

 

Esse panorama sói ser abalado apenas quando a degradação dos recursos naturais 

colocou em risco também a vida humana. 

 

E o marco cronológico da mudança foi, como dito, 1972, durante a Conferência de 

Estocolmo. Ali foram sedimentadas as bases que possibilitaram, anos mais tarde, a criação 

do termo desenvolvimento sustentável.102 

 

Sem embargo de seu conteúdo retórico, a expressão simbolizou o reconhecimento de 

que as atividades humanas passariam a ser condicionadas pelo inelutável processo de 

esgotamento dos recursos naturais. 

 

O que se pretendeu, portanto, foi estabelecer um compromisso ético e jurídico com 

um desenvolvimento erigido sob o tripé econômico, social e ambiental. 

 

                                                        
100 Conforme sintetizado no mandamento bíblico: “Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai 

sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra.” (Gên 1,28). 
Na continuação (versículos 29 e 30): “Deus disse: Também vos dou todas as ervas com semente que existem 
à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E 
a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre 
a terra, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir.” 

101 MILARÉ, Édis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 9, n. 36, p. 11, out./dez. 2004. 

102 A expressão “desenvolvimento sustentável” foi um legado do Relatório Brundtland, publicado em 1987. 
Lato sensu, consiste o desenvolvimento sustentável naquele desenvolvimento capaz de satisfaz às 
necessidades das presentes gerações, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades (Disponível em: <https://ambiente.wordpress.com/2011/03/22/relatrio-brundtland-a-
verso-original/>. Acesso em: 22 out. 2017).  



43 

 

Tais mudanças, se não romperam o paradigma antropocêntrico, erodiram-no 

significativamente, ao demonstrar uma interdependência da parte (homem) com o todo 

(planeta). 

 

Note-se que até então a “natureza não era objeto da responsabilidade humana – ela 

cuidava de si mesma e, com a persuasão e a insistência necessárias, também tomava conta 

do homem”.103 

 

Foi a subjugação do meio, através do direito secular de abusar da propriedade 

composta pela natureza, que inverteu a lógica posta, impondo ao homem a responsabilidade 

pelo destino comum do planeta. 

 

Para Ulrich Beck, a socialização da natureza é o reverso da natureza socializada, uma 

construção do final do século XX que marca a passagem do meio ambiente de fenômeno 

externo a interno, fabricado e explorado.104 

 

Nesse cenário, o homem encena um duplo papel: de principal criatura e criador, ao 

tempo em que o conhecimento lhe proporciona capacidade de destruição de toda obra (na 

qual ele próprio se insere)105. Não obstante a amplitude desse poder, a visão antropocêntrica 

permanece sendo a doutrina dominante no direito positivo. 

 

A própria disciplina ambiental-constitucional brasileira, considerada uma das mais 

avançadas do mundo, reflete a visão antropocêntrica ou, segundo alguns autores, um 

                                                        
103 MILARÉ, Édis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar, Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica, 

cit., p. 34.  
104 BECK, Ulrich, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, cit., p. 9-10. 
105 Segundo Hans Jonas: “O reducionismo antropocêntrico, que nos destaca e nos diferencia de toda a natureza 

restante, significa apenas reduzir e desumanizar o homem, pois a atrofia de sua essência, na hipótese mais 
otimista da sua manutenção biológica, contradiz o seu objetivo expresso, a sua preservação sancionada pela 
dignidade do seu Ser. Em uma perspectiva verdadeiramente humana, a natureza conserva a sua dignidade, 
que se contrapõe ao arbítrio do nosso poder. Na medida em que ela nos gerou, devemos fidelidade à totalidade 
da sua criação. A fidelidade ao nosso Ser é apenas o ápice. Entendido corretamente, esse ápice abrange todo 
o restante [...]. Poderíamos ir adiante e afirmar que a solidariedade de destino entre homem e natureza, 
solidariedade recém-revelada pelo perigo comum que ambos correm, nos permite descobrir novamente a 
dignidade própria da natureza, conclamando-nos a defender os seus interesses para além dos aspectos 
utilitários.” (JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ética de uma ética para a civilização tecnológica, 
cit., p. 229-230). 
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antropocentrismo alargado106, que imprime certa autonomia ao meio ambiente, na medida 

que este passa a ser requisito para a sobrevivência do próprio homem. 

 

Contrapondo-se ao antropocentrismo, o ecocentrismo ou biocentrismo107 não nega a 

diferenciação do homem em relação aos outros seres, mas reconhece que ele é tão somente 

um ser entre e, acima de tudo, com outros seres: “O enfoque, aqui, está nos ecossistemas e 

na coletividade, não nos indivíduos. Ao compreender essa diferenciação entre os direitos da 

natureza e os direitos humanos, nota-se que, em sua interação, há uma relação de 

complementariedade, de modo que, conjuntamente, transformam-se em direitos da vida e 

para a vida.”108 

 

Assim, o ecocentrismo refuta a dominação despótica e inquestionável dos seres 

humanos sobre a natureza, afastando sua caracterização como algo decretado pelo homem, 

uma vez que a natureza, insofismavelmente, o precede: “O Homem não é a medida de todas 

as coisas, como queria Protágoras (490-420 a.C.), nem mesmo a referência maior para a 

Natureza. Ao contrário, a Natureza e suas leis são referência obrigatória para o Homem. A 

razão é simples: a espécie humana é parte do mundo natural.”109 

 

Portanto, a crítica que se faz à manutenção do arquétipo antropocêntrico é a negação 

do ecológico como valor absoluto, reduzindo-lhe ao papel relativo e subsidiário, face ao 

homem.110 

                                                        
106 O antropocentrismo alargado é assim definido: “Em resumo, é a visão de que todos os deveres morais que 

temos em relação ao meio ambiente são derivados de nossos deveres diretos para com os habitantes humanos. 
O propósito prático da ética ambiental, eles sustentam, é fornecer os fundamentos morais para políticas 
sociais visando a proteger o meio ambiente e remediar a degradação ambiental.” (BRENNAN, Andrew; LO, 
Yeuk-Sze. Environmental ethics. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Winter 2016 Edition), 
Edward N. Zalta (Ed.). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-
environmental/>. Acesso em: 25 jan. 2017 − nossa tradução). No original: “Briefly, this is the view that all 
the moral duties we have towards the environment are derived from our direct duties to its human inhabitants. 
The practical purpose of environmental ethics, they maintain, is to provide moral grounds for social policies 
aimed at protecting the earth's environment and remedying environmental degradation.” 

107 As palavras foram tomadas como sinônimos, muito embora o termo ecocentrismo, cunhado pelo filósofo 
ambiental americano Aldo Leopold, seja conceitualmente mais abrangente, ao pressupor a igualdade entre 
seres bióticos e abióticos, enquanto o biocentrismo, como se infere do próprio prefixo bio, restringe-se aos 
seres vivos. 

108 AYALA, Patryck de Araújo; RODRIGUES, Eveline de Magalhães Werner Rodrigues. Constitucionalismo 
e proteção ambiental na América Latina: é possível proteger melhor? In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 6. ed. rev. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 492. 

109 MILARÉ, Édis; COIMBRA, José de Ávila Aguiar, Antropocentrismo x ecocentrismo na ciência jurídica, 
cit., p. 16. 

110 É preciso, pois, dar ouvidos ao canto do Coro que ainda ressoa: “Numerosas são as maravilhas da natureza, 
mas de todas a maior é o homem! Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele avança 
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Esse pensamento, contudo, apresenta uma contradição lógica: se o homem 

necessariamente faz parte do meio, como poderia um valor relativo conter outro de caráter 

absoluto? 

 

As contradições inerentes ao antropocentrismo permitiram que o pensamento eco ou 

biocêntrico prosperasse, sendo hoje reconhecido como esteio da doutrina ambiental. Adiante 

se verá, entretanto, que o sistema estático da disciplina continua a reproduzir em seus 

diplomas legais a centralidade universal e asfixiante do homem. 

 

1.2.2 Direito ambiental − um novo direito? 
 

Muito embora a disciplina do direito ambiental111 tenha sido construída somente nas 

últimas décadas, seu objeto – a natureza − já fazia parte do direito desde tempos imemoriais. 

 

                                                        
e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor! [...] A tribo dos pássaros ligeiros, ele a captura, ele a domina; 
as hordas de animais selvagens e de viventes das águas do mar, o Homem imaginoso as prende nas malhas 
de suas redes. E amansa, igualmente, o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o conduzirá, sob o jugo 
e os freios, que o prendem dos dois lados; bem assim o touro bravio das campinas. E a língua, o pensamento 
alado, e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu! E também a evitar as intempéries e os rigores da 
natureza! Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que aspira! Só a Morte, ele não encontrará 
nunca, o meio de evitar. [...] Industrioso e hábil, ele se dirige, ora para o bem... ora para o mal... Confundindo 
as leis da natureza, e também as leis divinas a que jurou obedecer [...] Oh! Que nunca transponha minha 
soleira, nem repouse junto a meu fogo, quem não pense como eu, e proceda de modo tão infame!” 
(SÓFOCLES. Antígona. Tradução de J. B. de Mello Souza. Fonte digital. Clássicos Jackson, vol. XXII. 2005. 
Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/antigona.pdf>. Acesso em: 15 set. 2017). 

111 Em geral são utilizadas como sinônimas as expressões direito ambiental e direito do meio ambiente. 
“Acentuam autores portugueses que a expressão ‘meio ambiente’ embora seja ‘bem sonante’, não é contudo 
a mais correta, isto porque envolve em si mesma um pleonasmo. O que acontece é que ‘ambiente’ e ‘meio’ 
são sinônimos porque ‘meio’ é precisamente aquilo que envolve, ou seja, o ‘ambiente’.” (MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 25. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 49). 
Com relação ao conceito de meio ambiente, João Múcio Amado Mendes sintetiza: “nos termos da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/1981), ‘meio ambiente’ é definido como ‘conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas’ (art. 3o, I). Não obstante a amplitude desse conceito legal ao compreender a 
vida em todas suas formas (abrindo caminho para um antropocentrismo alargado), a Constituição Federal de 
1988 estendeu ainda mais o escopo jurídico de proteção do meio ambiente, ao tutelar expressamente, para 
além do meio ambiente natural, também as suas dimensões artificial, cultural e laboral, ao longo de seus 
dispositivos, sob uma perspectiva globalizante e abrangente” (MENDES. João Múcio Amado, 
Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto na cadeia de resíduos eletroeletrônicos. 
Dissertação [Mestrado] –  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 29. nota 
52). 
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Nesse sentido, François Ost relaciona alguns exemplos da ancestralidade das 

questões ambientais, tal como a existência de um direito florestal na Babilônia em 1900 a.C., 

ou de uma norma acerca da poluição de águas no código hitita, escrito entre 1380 e 1346 

a.C, além da primeira reserva natural instituída pelo faraó Akhenaton.112 

 

Para enfrentar os problemas práticos atinentes à captação e distribuição de água 

(aquedutos), latrinas e banheiros públicos, os romanos igualmente desenvolveram um sólido 

regime jurídico das águas correntes113 para numa urbe que, calcula-se, tenha atingido a 

expressiva marca estimada entre 500.000 a 1.500.000 habitantes.114 

 

Tal e qual os casos anteriores, não é possível falar-se num direito ambiental em 

Roma, uma vez que a positivação da natureza obedece a propósitos meramente instrumentais 

para enfrentamento das questões práticas dos povos, o que significa que o direito unicamente 

incorpora essa relação utilitarista de subjugação dos elementos naturais, que passa a ser 

reproduzida em seus institutos jurídicos. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que a temática ambiental se encontra presente há longa 

data na legislação, no sentido de repartição (direito objetivo) − panorama que se manteve 

praticamente inalterado durante os muitos séculos que se seguiram −, até que há pouco 

passou a ser também objeto de ordenação (direito positivo). 

 

Entrementes, malgrado a recente formação do que se pode chamar de direito 

ambiental, nota-se que a disciplina já nasceu marcada por traços fundamentalmente distintos 

das matérias clássicas. 

 

Com efeito, tanto por seus pressupostos científicos, quanto por sua estrutura 

multidisciplinar ou atuação transfronteiriça, o direito ambiental não se amolda na summa 

divisio direito público x direito privado. 

 

                                                        
112 OST, François, A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito, cit., p. 32.  
113 A propósito, cf. ABELENDA, Virginia. El agua res commune omnium: interdictos y acciones procesales 

romanas en defensa de su acceso y conservación. Buenos Aires: Eudeba, 2015. 
114 MARCHI, Eduardo C. Silveira, A propriedade horizontal no direito romano. 2. ed., 2. tiragem. São Paulo: 

Quartier Latin, 2003. p. 15. 
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E, por não integrar com exclusividade nenhuma das tradicionais disciplinas, sua 

autonomia científica ainda era motivo de discussões, até o início da década de 1990.115 

 

Nelson Nery Junior atribui a Michel Prieur “a taxionomia do direito ambiental como 

ramo autônomo e independente do Direito”116, admitida em 1984, na primeira edição de seu 

tratado de direito ambiental.117 

 

Ainda segundo o autor, quatro características identificáveis no direito ambiental 

ensejam o reconhecimento de sua autonomia, a existência de i) objeto e ii) finalidades 

próprios, iii) estrutura lógica e iv) técnica original.118 

 

Não obstante, também é um direito horizontal, ou seja, sua disciplina perpassa 

diferentes ramos do direito, tais como o civil e o penal, penetrando seus sistemas para 

esquadrinhá-los sob uma perspectiva ecológica.119 

 

Por outro lado, a despeito da consolidação do meio ambiente como disciplina própria, 

não perdeu ela seu caráter tributário do direito comum, mantendo a formulação kantiana 

essencialmente utilitária, de acordo com a qual o homem é um fim em si mesmo. 

 

Dessa forma, a natureza não passou a ser protegida em sua própria função, como se 

fora um valor autônomo, mas somente à medida que constitui objeto útil ao ser humano. 

 

                                                        
115 NERY JUNIOR, Nelson, Autonomia do direito ambiental, in Políticas públicas ambientais: estudos em 

homenagem ao professor Michel Prieur, cit., p. 207. 
116 NERY JUNIOR, Nelson, Autonomia do direito ambiental, in Políticas públicas ambientais: estudos em 

homenagem ao professor Michel Prieur, cit., p. 207. 
117 “Se em 1976 nós nos perguntamos sobre a localização do direito ambiental, se seria uma simples reunião 

de direitos, sem especificação, podemos hoje considerar que o direito ambiental tornou-se um direito adulto 
em que se encontram traços particulares.” (PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 4e éd. Paris: Dalloz, 
2001. p. 14 − nossa tradução). No original: “Si en 1976 nous nous interrogions sur la place du droit de 
l’environnement, simple droit de regroupement sans spécificité on peaut aujord’hui considérer que le droit 
de l‘environnment est devenu un droit adulte dont on peut rechercher les traits particuliers.”  

118 NERY JUNIOR, Nelson, Autonomia do direito ambiental, in Políticas públicas ambientais: estudos em 
homenagem ao professor Michel Prieur, cit., p. 209. 

119 “O Direito Ambiental é um Direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da 
jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas 
ambientais e sua abordagem antagônica. [...] O Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de 
específico, mas busca interligar estes temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de 
prevenção e de reparação.” (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 52-53). 
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Assim, a natureza permanece sendo repartida entre as presentes e futuras gerações, 

provendo a cada um não o suum, mas aquilo que deveria ser de todos. 
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CAPÍTULO 2 – PROTEÇÃO DAS ÁGUAS E CONTAMINANTES 

EMERGENTES 
 

2.1 Panorama da proteção das águas 
 

2.1.1 A água e seus significados 
 

Derivada do latim (aqua), a palavra água foi registrada pela primeira vez na língua 

portuguesa em 973120, e desde aquele tempo já possuía diversas acepções, em geral 

relacionadas a alguma de suas características físico-químicas, como a conhecida definição 

de substância insípida, incolor e inodora, ou a combinação de um átomo de oxigênio e dois 

de hidrogênio, representada pela fórmula H₂O. 

 

Também é comum seu emprego para designar a porção de aproximadamente 70% da 

superfície terrestre.121 

 

Seja qual for o sentido que se adote, é inegável a importância da água, uma vez que 

sem ela não haveria vida no Planeta. 

 

Assim, da hipótese de Oparin e Haldane, ainda hoje a teoria explicativa da origem 

dos organismos mais aceita no meio científico, às recentes descobertas do Luca (acrônimo 

para último ancestral comum universal − last universal common ancestral)122, as teorias 

evolutivas123 sustentam que a vida no planeta teve início nos oceanos primitivos. 

 

                                                        
120 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, cit., p. 122. 
121 GROTZINGER, John; JORDAN, Tom, Para entender a Terra, cit., p. 475. 
122 WEISS, Madeline C. et al. The physiology and habitat of the last universal common ancestor. Nature 

Microbiology, v. 1, No. 9, article number 16116, July 2016. Disponível em: 
<https://www.nature.com/articles/nmicrobiol2016116>Acesso em: 10 dez. 2017. 

123 Mesmo para o criacionismo, é possível situar a água na origem da vida. De fato, vê-se em Gên 1,1-2: “No 
princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a terra era informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o 
espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas”. Então, no quinto dia, Deus determina que essas 
águas sejam povoadas, sendo que da análise dos versículos 20 e 24 constata-se a precedência dos seres vivos 
marinhos sobre os terrestres. Além disso, o papel de destaque desempenhado pela água também é identificado 
em diversas passagens do Novo Testamento. Lê-se, por exemplo, em Jo 3,5: “Jesus respondeu-lhe: Em 
verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus”; e 
em Apoc 21,6: “Eu sou o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim. Ao que tiver sede, Eu lhe darei a beber 
gratuitamente, a nascente da água da vida.” 
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Mas, além de ser o composto químico mais importante para a formação da vida124, a 

água é também condição sine qua non para sua manutenção, porquanto é elemento 

constitutivo de todos os seres vivos – só o homem deve cerca de 70% de sua massa corporal 

à água125 −, além de veículo para a universalidade das reações celulares. 

 

Em face disso, negar o direito à água configuraria, em última análise, negação ao 

próprio direito à vida.126 

 

Não obstante, ao contrário das outras espécies, o homem não se adaptou ao meio e 

seu ciclo hidrológico, mas amoldou-os para que desde cedo atendessem suas 

necessidades.127 

 

A rigor, um traço comum à maior parte das sociedades em formação é a necessidade 

de desenvolvimento de técnicas para o domínio das águas, tendo em vista três preocupações 

mais ou menos homogêneas: irrigação, reservação e drenagem das águas. 

 

Nesse sentido, há registros da existência de sistemas rudimentares de irrigação na 

Mesopotâmia por volta de 4000 a.C., da execução de galerias de esgoto na Índia e na 

Babilônia em 3750 a.C., de obras hidráulicas diversas na China durante o reinado do 

imperador Yu em 2000 a.C. e do conhecimento detido pelos egípcios para tratamento e 

purificação da água potável.128 

 

                                                        
124 ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro. 

Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: impacto medioambiental de 
contaminantes emergentes. Madrid: Editorial Académica Española, 2015. p. 1. 

125 ÁGUA: um recurso cada vez mais ameaçado. p. 26. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao09062009025910.pdf>. 
Acesso em: 10 dez. 2017. 

126 Nesse sentido: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: direito brasileiro e internacional. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 13. 

127 Segundo Rachel Carson, em obra originalmente escrita no século passado: “A história da vida na Terra tem 
sido uma história de interação entre os seres vivos e seu ambiente. Em grande parte, a forma física e os 
hábitos da vegetação e da vida animal terrestre têm sido moldados pelo meio ambiente. Considerando toda a 
duração da vida terrestre, o efeito oposto, em que a vida modifica na prática seu ambiente, tem sido 
relativamente insignificante. Apenas no período representado pelo século presente uma das espécies – o ser 
humano – adquiriu poder significativo para alterar a natureza do seu mundo.” (CARSON, Rachel. Primavera 
silenciosa. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins. São Paulo: Gaia, 2010. p. 22). 

128 AMORIM, João Alberto Alves. Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional 
e no direito brasileiro. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. p. 3. 
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Em paralelo, outro traço comum às civilizações é o significado simbólico desse 

composto, que se encontra associado à purificação, regeneração ou como expressão da (fonte 

de) vida129. A dizer: 

 
É o instrumento de purificação ritual em praticamente todas as grandes religiões, 
do islamismo ao cristianismo, passando pelas religiões e filosofias asiáticas. 
Na tradição africana, nas crenças ameríndias pré-colombianas, em todas as 
culturas da antiguidade, a água ocupou posição simbólica única.130 

 
Conquanto ainda hoje essas representações subsistam no imaginário popular, as 

doenças relacionadas à contaminação da água são responsáveis por mais da metade da 

ocupação de leitos hospitalares no mundo131. Em 2003, cerca de 6.000 pessoas, em sua 

maioria crianças abaixo dos cinco anos de idade, morreram por dia em razão de doenças 

relacionadas à água.132 

 

Silenciosamente, milhões morrem ou adoecem, corolário de uma água cada vez mais 

corrompida, que ao invés de regenerar, degenera. 

 

E assim, a sociedade moderna vai ela própria ressignificando o conteúdo simbólico 

da água, que de fonte de vida passa também a ser fonte de morte. 

 

Não sendo mais tão insípida, incolor ou inodora, convém, a fim de evitar dúvidas, 

defini-la a partir de sua essência imutável: a combinação de um átomo de oxigênio e dois de 

hidrogênio.133 

 

                                                        
129 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Herder, 1986. p. 52. 
130 AMORIM, João Alberto Alves, Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional 

e no direito brasileiro, cit., p. 3. 
131 CORCORAN, Emily et al. (Eds.). Sick water?: the central role of waste-water management in sustainable 

development: a rapid response assessment, cit., p. 5. 
132 UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). Water for people, 

water for life: a joint report by the twenty three UN agencies concerned with freshwater. New York: 
UNESCO; Berghahn Books, 2003. p. 4. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129726e.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017.  

133 A Agência Nacional de Águas (ANA) apresenta duas acepções similares: “denominação comum do 
monóxido de hidrogênio, substância composta de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio” e “fase líquida 
do monóxido de hidrogênio” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Lista de Termos para o 
Thesaurus de Recursos Hídricos. Brasília, 2014. p. 4. Disponível em: 
<http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150406034300_Portaria_149-2015.pdf>. Acesso em: 10 
dez. 2017). 
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Por fim, vale registrar ser comum encontrar referências à água como recurso 

ambiental, conceito definido na Política Nacional do Meio Ambiente134. Entretanto, a 

palavra recurso empresta-lhe um valor relativo e antropocêntrico, como meio para obtenção 

de um resultado, que no caso consistiria na utilização das águas para satisfazer as 

necessidades humanas. Em consequência, recursos hídricos seriam as águas aproveitáveis 

economicamente. Sem embargo, a própria legislação emprega as expressões 

indistintamente135, como será aqui feito. 

 

2.1.2 Disponibilidade hídrica: quantidade e qualidade 
 

Substância química mais abundante nos seres vivos, a água recobre a maior parte da 

superfície do planeta, fato que permitiu a Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao 

espaço, constatar que a Terra é azul. 

 

Não obstante, apenas 0,01%136 do volume total de água do Planeta constitui água 

doce disponível, razão pela qual se afirma que a água é um recurso escasso. 

 

De fato, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de um 

bilhão de pessoas encontram-se desprovidas de acesso a um “abastecimento de água 

suficiente, definido como uma fonte que possa fornecer 20 litros por pessoa por dia a uma 

distância não superior a mil metros”.137 

 

Atualmente, a escassez é um problema global que aflige − ao menos um mês por ano 

− dois terços da população mundial.138 

                                                        
134 Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981: “Art. 3º [...] V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna 
e a flora.” (BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017). 

135 Nesse sentido: “Empregou-se a expressão ‘recursos hídricos’ na Constituição Federal. [...] Ainda que não 
sejam conceitos absolutamente idênticos, ‘águas’ e ‘recursos hídricos’, empregaremos estes termos sem 
específica distinção, pois a lei não os empregou com uma divisão rigorosa.” (MACHADO, Paulo Affonso 
Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 514-515). 

136 ESTADO do meio ambiente e retrospectivas políticas: 1972-2002: água doce, in Perspectivas do meio 
ambiente mundial 2002 GEO-3: passado, presente e futuro, cit., Cap. 2, p. 162. 

137 A ONU e a água. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
138 UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). Relatório Mundial das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 2017: resumo executivo: águas residuais: o 
recurso inexplorado. p. 2. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247552por.pdf>. 
Acesso em: 10 dez. 2017. 
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E, mesmo detendo 13,7%139 de todo o volume de água doce planetária, o que o torna 

o país de maior riqueza hídrica, o Brasil ocupa a 26a posição em termos de acesso e 

distribuição per capita, atrás de países como a Bolívia (16ª) e Costa do Marfim (22ª), 

possuindo cerca de 20% de sua população sem acesso à água potável140 que, na definição da 

Agência Nacional de Águas (ANA), consiste naquela apropriada ao consumo humano.141 

 

Além disso, a escassez não afeta apenas o acesso humano à água, o dificultando ou 

o impedindo, mas provoca um desequilíbrio no sistema como um todo, cujos efeitos ainda 

não são totalmente conhecidos: 

 
A extinção de todas as 24 espécies de peixes endêmicos do Mar Aral, por exemplo, 
foi consequência do aumento acentuado de salinidade, provocado pela diminuição 
das entradas de água doce. Mesmo que alguns especialistas ainda acreditem haver 
possibilidade de baixar os níveis de salinidade do Mar Aral aos níveis anteriores, 
não há como reverter as extinções ocorridas.142 

 
Logo, o meio ambiente como um todo enfrenta uma crise sem precedentes, que 

ameaça conduzir ao esgotamento de seus recursos, fruto da superexploração a que foi 

submetida a natureza. 

 

Mas a origem dos problemas atuais remonta ao século XIX, quando se construiu uma 

oposição entre a natureza e a sociedade, com o duplo propósito de controlar aquela e ignorar 

sua depleção. Continuamente subjugada ao longo do século XX em diante, os recursos 

naturais acabaram sendo absorvidos pelo sistema industrial.143 

 

Ocorre que a resiliência do meio ambiente, embora grande, não é ilimitada. Dados 

do World Wildlife Fund (WWF) apontam que os impactos infligidos ao meio superam em 

                                                        
139 ÁGUA: um recurso cada vez mais ameaçado, cit., p. 28. 
140 AMORIM, João Alberto Alves, Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional 

e no direito brasileiro, cit., p. 270-271. 
141 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), Lista de Termos para o Thesaurus de Recursos Hídricos, 

cit., p. 5. 
142 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO 
AMBIENTE (PNUMA). Cuidando das águas: soluções para melhorar a qualidade dos recursos hídricos. 2. 
ed. Brasília, DF: ANA, 2013. p. 22. Disponível em: 
<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2013/CuidandoDasAguas-Solucao2aEd.pdf>. 
Acesso em: 20 dez. 2017. 
143 BECK, Ulrich, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, cit., p. 9. 
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30% sua capacidade de absorção. Se esse ritmo for mantido, serão necessários dois planetas 

em meados de 2030 para suprir as necessidades humanas.144 

 

No âmbito dos recursos hídricos, a crise se apresenta, sob o aspecto quantitativo, 

como resultado da combinação de variabilidade hidrológica e aumento da demanda, este 

último reflexo do crescimento demográfico, expansão agrícola e desenvolvimento industrial. 

 

A dizer: os avanços da ciência e tecnologia, aliados a um certo patamar de 

estabilidade política, propiciaram o significativo aumento populacional que, por sua vez, 

pressiona tanto a produção de alimentos, quanto as atividades industriais (e energéticas), 

ambas dependentes da utilização intensiva de água. 

 

Em termos quantitativos, a agricultura é a atividade que mais água consome, 

respondendo por 70% da exploração de água doce145, seguida pela indústria e produção de 

energia, que utilizam cerca de 20% (os quais podem variar bastante, a depender do grau de 

desenvolvimento econômico).146 

 

O incremento da população, por si só, representa uma importante pressão por água, 

que, nos últimos 50 anos, fez com que seu consumo triplicasse147. Mas essa não é uma 

relação linear. 

 

Com efeito, nas últimas décadas, constatou-se que a demanda por água cresceu duas 

vezes mais do que o aumento populacional148. Isso significa que além de existirem mais 

pessoas no planeta, elas estão, em termos absolutos, consumindo mais. 

 

                                                        
144 WORLD WILDLIFE FUND (WWF). Living planet report 2008. p. 1. Disponível em: 

<http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report_2008.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
145 UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). The United Nations 

World Water Development Report 4: managing water under uncertainty and risk. Paris: UNESCO, 2012. v. 
1, p. 46. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215644e.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 

146 Ibidem, v. 1, p. 59. 
147 UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). The United Nations 

World Water Development Report 3: water in a changing world. Paris: UNESCO; London: Earthscan, 2009. 
p. 101. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001819/181993e.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 

148 UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME (WWAP). The United Nations 
World Water Development Report 2015: water for a sustainable world. Paris: UNESCO, 2015. p. 11. 
Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002318/231823E.pdf>. Acesso em 10 dez. 2017. 
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Dessa forma, sem a mudança de statu quo, a sociedade pós-moderna agudiza a crise 

de água, a ponto de tê-la tornado, dentre todas as crises enfrentadas no século XXI, sejam 

elas eminentemente sociais ou naturais, aquela que mais ameaça a sobrevivência da espécie 

humana.149 

 

A criticidade do problema fez com que ele se tornasse um dos dezessete Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030 da ONU150, e assim 

redigido: “Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todas e todos”. 

 

Para alcançá-lo, foram estabelecidas seis metas, dentre as quais a de: 

 
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 
reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. 

 
Como não poderia deixar de ser, ao prever o combate à poluição como um dos 

caminhos necessários para garantir a disponibilidade hídrica, os Estados-membros da 

organização admitem a interdependência desses dois temas. 

 

De fato, a disponibilidade dos recursos hídricos não está afeta apenas à quantidade, 

mas igualmente a sua qualidade, enquanto condicionante de seus usos. 

 

E, sob a perspectiva da qualidade, os recursos hídricos podem ter suas características 

físicas, químicas ou biológicas alteradas, tanto em decorrência de processos naturais, quanto 

pela atividade humana. Algumas das formas mais comuns consistem em alterações de 

nutrientes, introdução de poluentes orgânicos ou inorgânicos (tais como metais pesados, 

pesticidas, poluentes orgânicos persistentes [POPs] e outras toxinas), sedimentação e 

variações de temperatura.151 

                                                        
149 Conforme o diretor-geral da UNESCO à época do lançamento do primeiro Relatório Mundial sobre 

Recursos Hídricos, Koïchiro Matsuura (Disponível em: <http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=10064&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. Acesso em 20 dez. 2017). 

150 TRANSFORMANDO nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. p. 25. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 

151 PALANIAPPAN, Meena et al. Clearing the waters: a focus on water quality solutions. Nairobi, Kenya: 
United Nations Environment Programme (UNEP), 2010. p. 11. Disponível em: <http://pacinst.org/wp-
content/uploads/2013/02/clearing_the_waters3.pdf>. Acesso em: 09 out. 2017. 
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Na prática, as mesmas atividades antrópicas que lideram a demanda por água são as 

principais responsáveis por sua degradação: 

 
A agricultura pode provocar contaminação por nutrientes e agrotóxicos e aumento 
da salinidade. A contaminação por excesso de nutrientes tornou-se um dos 
problemas mais difundidos no planeta em termos de qualidade da água  e, 
mundialmente, estima-se que a aplicação de agrotóxicos já tenha ultrapassado 2 
milhões de toneladas por ano. As atividades industriais lançam, a cada ano, entre 
300 e 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lodo tóxico e outros 
efluentes e resíduos sólidos nas águas do mundo. Anualmente, apenas nos Estados 
Unidos, cerca de 700 novos produtos químicos são introduzidos no comércio. 
[...] 
A falta generalizada de mecanismos adequados para o descarte final de resíduos 
humanos resulta na contaminação da água. Em todo o mundo, 2,5 bilhões de 
pessoas carecem de saneamento básico  e mais de 80 por cento de todo o esgoto 
sanitário gerado nos países em desenvolvimento é despejado, sem tratamento, em 
corpos hídricos.152 

 
Esgotos domésticos, efluentes industriais e resíduos agrícolas despejam diariamente 

milhões de contaminantes nos cursos d’água ao redor do Planeta, que acabam, em alguma 

medida, desaguando nos oceanos. 

 

E, para além dessa fonte de contaminação, há uma preocupação crescente no 

ambiente marinho com as consequências da acumulação de plásticos. 

 

Por essa razão, em fevereiro de 2017, foi lançada pela ONU a campanha Mares 

Limpos (Clean Seas), ambicionando eliminar, até 2022, as principais fontes de poluição 

marinha: os microplásticos de cosméticos e produtos de higiene, além de reduzir 

drasticamente a utilização dos produtos plásticos de uso único, como sacolas, garrafas e 

copos. 

 

Estima-se que 80% do lixo presente nas águas marinhas tenham como matéria-prima 

os plásticos. Nesse ritmo, até 2050 haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos, e 99% 

das aves marinhas terão ingerido essa substância.153 

 

                                                        
152 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO 

AMBIENTE (PNUMA), Cuidando das águas: soluções para melhorar a qualidade dos recursos hídricos, cit., 
p. 15. 

153 FEATURE: UN’s mission to keep plastics out of oceans and marine life. UN News Centre, 27 de abril de 
2017. Disponível em: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/04/feature-uns-mission-to-
keep-plastics-out-of-oceans-and-marine-life/>. Acesso em: 14 out. 2017. 
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Para os fins propostos no presente trabalho, serão analisados os poluentes conhecidos 

por contaminantes emergentes presentes nas águas brasileiras. 

 

Destarte, ainda que partilhem, em última análise, a mesma combinação de átomos de 

hidrogênio e oxigênio, e as substâncias que carreiem, não serão abordadas as repercussões 

jurídicas da contaminação da água do mar154 no âmbito da responsabilidade, diante da 

incidência de regras de direito internacional que fogem ao escopo aqui pretendido. 

 

E,  conforme mencionado alhures, a despeito da importância do binômio quantidade-

qualidade, o presente estudo restringir-se-á à análise do aspecto qualitativo, tendo em vista 

que se pretende investigar a poluição por contaminantes emergentes. 

 

A propósito, até aqui foram utilizados os termos poluição e contaminação 

indistintamente. Cumpre, portanto, conceituá-los, estabelecendo, ademais, suas eventuais 

distinções. 

 

2.1.3 Delimitação dos conceitos de poluição e de contaminação e as 

respectivas previsões na legislação brasileira 
 

Tal qual a palavra direito, poluição é carregada de significados, motivo pelo qual 

carece de uma definição universal. 

 

Recorrendo novamente à etimologia, constata-se, na sua origem latina, uma das 

derivações do verbo polluere, que significa sujar, manchar, ou profanar, e que foi introduzida 

no vernáculo a partir do Renascimento.155 

 

A palavra contaminação, por sua vez, comunga tanto a mesma origem latina 

(contaminare), quanto seu significado, mas pode ter sido introduzida na língua portuguesa 

                                                        
154 “Vale destacar, nesse passo, a constatação de uma questão terminológica: no Direito Brasileiro – assim 

como o Direito Internacional – ao se tratar do tema ‘água’, utilizando-se o termo isoladamente, refere-se, 
invariavelmente, às águas doces, quando se trata de água salgada, refere-se simplesmente a ‘mar’ ou 
especificamente ‘água do mar’.” (NOSTRE, Guilherme Alfredo de Moraes. Direito penal das águas. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 32, nota 45). 

155 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, cit., p. 2.254. 
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primeiro, visto que há registro de sua grafia em 1563, enquanto o verbo poluir data de 1589, 

e poluição aparece apenas por volta de 1800.156 

 

Mas, a despeito da sinonímia, os termos apresentavam empregos diversos, sendo 

contaminare usado apenas em sentido figurado, transmitindo uma ideia de contato.157 

 

Para ilustrar a diferença, cita-se uma passagem na qual Cícero advoga em defesa de 

Sulla, acusado de conspirar com Catilina: “Mihi cuiusquam salus tanti fuisset, ut meam 

neglegerem? Per me ego veritatem patefactam contaminarem aliquo mendacio?”(g.n) que 

pode ser traduzido como: “Seria a segurança de qualquer um tão importante a ponto de me 

levar a esquecer da minha própria? Ou de me fazer contaminar a verdade, que eu expus, por 

qualquer mentira?”158 

 

Com o passar do tempo, a palavra contaminação manteve o viés mais restritivo, que 

passou a ser muito utilizado pelas ciências naturais, em particular a medicina, para expressar 

algo corrompido pelo contato (não se diz, e.g., poluição do sangue). 

 

Já o termo poluição teve ampliado seu conteúdo axiológico, o que ensejou larga 

variabilidade e, de revés, a dificuldade de objetivação. 

 

Dessa forma, conquanto não seja semanticamente incorreto tratá-los como 

sinônimos, na prática costuma-se utilizar contaminação em referência a situações mais 

técnicas, que envolvam contágio. 

 

Na legislação brasileira, encontra-se um conceito para contaminação na Resolução 

Conama n. 420, de 28 de dezembro de 2009159, in verbis: 

 

                                                        
156 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, cit., p. 816. 
157 GARDIN-DUMESNIL, Jean Baptiste. Latin synonyms, with their different significations, and examples 

taken from the best latin authors. Translated into English, with additions and corrections, by J. M. Gosset. 
London: Richard Taylor, 1809. p. 158. 

158 CICERO, Marcus Tullius. Pro Sulla (45). In: ____. Orationes VI: pro Sulla, pro Sextio, pro Milone, pro 
Archia p., pro Ligario et pro rege Deiotaro. Lipsiae: F. Vogel, 1830. p. 30 − nossa tradução. 

159 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 
420, de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto 
à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Art. 6º [...] V - Contaminação: presença de substância(s) química(s) no ar, água 
ou solo, decorrentes de atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam 
a utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendido, definidas 
com base em avaliação de risco à saúde humana, assim como aos bens a proteger, 
em cenário de exposição padronizado ou específico;160 

 
Compulsando os documentos constantes do processo161, que levaram à publicação 

do ato três anos depois de principiadas as discussões, é interessante notar que muito embora 

o objeto tratasse do gerenciamento de áreas contaminadas, inicialmente constava uma 

definição de poluição162, e não de contaminação, a qual só foi acrescentada no curso das 

discussões a partir de um manual técnico da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb), que trazia definição similar à adotada.163 

 

O fato narrado demonstra não haver um grande rigidez na distinção, tanto quanto nas 

definições. Exemplo disso é o Glossário Internacional de Hidrologia da Unesco, que 

amalgama as expressões: 

 
284. contaminação veja também poluição (da água) 
Poluição da água que provoca a degradação do ecossistema aquático ou afeta a 
saúde pública. 
[...] 
1099. poluição (de água) veja também contaminação, poluição secundária 
Introdução na água de qualquer substância indesejável que torne a água 
inadequada para seu uso previsto.164 

 

                                                        
160 Vale registrar que a vinculação à atividade antrópica não decorre de uma interpretação limitativa acerca das 

fontes de contaminação, mas sim da limitação do próprio escopo da Resolução. 
161 Processo Conama n. 02000.000917/2006-33. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/processo.cfm?processo=02000.000917/2006-33>. Acesso em: 10 
dez. 2017. 

162 “Poluição: degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do 
meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.” 
(Processo Conama n. 02000.000917/2006-33, cit.). 

163 Durante a 9a reunião do Grupo Técnico Áreas Contaminadas, foi apresentado o manual técnico 
“Procedimento para estabelecer e utilizar os valores orientadores para solo e água subterrânea” da CETESB, 
de 2007, no qual consta: “Contaminação: concentração de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, em 
concentrações tais que impossibilitem a utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendidos, 
definidos com base em avaliação de risco à saúde humana e/ou ao ecossistema.” (Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/FE4582B1/NormaCETESBVO.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2017). 

164 No original: “284. contamination see also pollution (of water)  Pollution of water causing degradation of 
the aquatic ecosystem or affecting public health. [...] 1099. pollution (of water) see also contamination, 
secondary pollution Introduction into water of any undesirable substance which renders the water unfit for 
its intended use.” (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO); WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). International 
glossary of hydrology. Geneva: WMO, 2012. (WMO-No. 385). p. 65 e 254. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002218/221862M.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017 – nossa 
tradução). 
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Paulo Affonso Leme Machado sustenta que no sistema brasileiro poluição é conceito 

mais amplo e, portanto, engloba contaminação. Além disso, para o autor, o legislador 

brasileiro teria optado por estabelecer ele próprio o conceito legal de poluição, não deixando 

ao alvedrio quer da doutrina, quer da jurisprudência, tal mister, diferentemente do que ocorre 

em outros sistemas.165 

 

Outrossim, a primeira definição legal para poluição (genericamente considerada) 

surge como consequência da preocupação com as águas, materializando-se no artigo 3º do 

revogado Decreto n. 50.877, de 29 de junho de 1961166, cujo escopo foi regulamentar o 

lançamento de resíduos e detritos comprovadamente tóxicos nas águas interiores ou 

litorâneas, previsto no artigo 16 do Código de Pesca (Dec.-Lei n. 794, de 19 de outubro de 

1938).167 

 

Como se vê: 

 
Art. 3º Para os efeitos dêste Decreto, considera-se “poluição” qualquer alteração 
das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas, que possa importar em 
prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer 
a sua utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e, 
principalmente, a existência normal da fauna aquática.168 

 
Posteriormente, o Decreto-Lei n. 303, de 28 de fevereiro de 1967, a definiu em 

termos mais abrangentes, ao criar o Conselho Nacional de Contrôle da Poluição Ambiental. 

O diploma, contudo, foi revogado naquele próprio ano, sequer tendo chegado à fase de 

implementação. De qualquer forma, conceituava: 

 

Art. 1º Para as finalidade dêste decreto-lei, denomina-se Poluição qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente (solo, 

                                                        
165 MACHADO, Paulo Affonso Leme. O princípio da precaução e a avaliação de riscos. Lusíada. Direito e 

Ambiente, n. 1, p. 62, 2008.  Disponível em: 
<http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/lda/article/view/2120/2239>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

165 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 626. 
166 Ibidem, p. 626. 
167 BRASIL. Decreto-Lei nº 794, de 19 de outubro de 1938. Aprova e baixa o Código de Pesca. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del0794.htm#art2.>. Acesso em: 10 
dez. 2017. Vale registrar que praticamente idêntica redação pode ser encontrada no artigo 25 do anterior 
Código de Caça e Pesca (BRASIL. Decreto nº 23.672, de 2 de janeiro de 1934. Approva o Codigo de Caça e 
Pesca que com este baixa. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/D23672.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017). 

168 BRASIL. Decreto nº 50.877, de 29 de junho de 1961. Dispõe sôbre o lançamento de resíduos tóxicos ou 
oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50877-29-junho-1961-390520-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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água e ar), causada por qualquer substância sólida líquida, gasosa ou em qualquer 
estado da matéria, que, direta ou indiretamente: 
Seja nociva ou ofensiva à saúde à segurança e ao bem-estar das populações; 
Crie condições inadequadas para fins domésticos, agropecuários, industriais e 
outros; ou 
Ocasione danos à fauna e à flora.169 

 
Já o Código de Pesca de 1967 (Dec.-Lei n. 221, de 28 de fevereiro de 1967)170 

apresentava uma formulação restritiva: 

 
Art. 37 [...] § 1º Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas das águas, que possa constituir prejuízo, direta ou 
indiretamente, à fauna e à flora aquática. 

 
Uma nova definição surgiu em 30 de outubro de 1973, através do Decreto n. 73.030. 

Na oportunidade, criava-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), que dezesseis 

anos depois seria fundida com outros órgãos para dar origem ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (Ibama). Dentre as atribuições do órgão171, constou expressamente a priorização 

dos estudos relacionados à poluição hídrica durante o biênio 1973-1974, nos termos abaixo, 

que pouco diferiram do anterior: 

 
Art. 13. No âmbito de suas atribuições, a SEMA dará prioridade, nos exercícios 
de 1973 e 1974, aos estudos, proposições e ações relacionadas com a poluição 
hídrica. 
§ 1º - Para os efeitos previstos neste artigo, a SEMA adotará diretrizes e critérios 
que assegurem a defesa contra a poluição das águas, entendida como qualquer 
alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que possa importar 
em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, causar dano à 
flora e à fauna, ou comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos.172 

 
Posteriormente, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, trouxe a lume conceito até então em vigor, que se reporta à 

degradação da qualidade ambiental resultante de quatro categorias de atividades que, direta 

ou indiretamente: 

 
Art. 3º [...] 

                                                        
169 BRASIL. Decreto-Lei nº 303, de 28 de fevereiro de 1967. Cria o Conselho Nacional de Contrôle da Poluição 

Ambiental e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/1965-1988/Del0303.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

170 BRASIL. Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967. Dispõe sôbre a proteção e estímulos à pesca e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0221.htm>. 
Acesso em: 10 dez. 2017. 

171 A ela também se soma: “Art. 4º. À SEMA compete: [...] b) [...] promover a elaboração e o estabelecimento 
de normas e padrões relativos à preservação do meio-ambiente, em especial dos recursos hídricos, que 
assegurem o bem-estar das populações e o seu desenvolvimento econômico e social;” 

172 BRASIL. Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973. Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a 
Secretaria Especial do Meio Ambiente − SEMA, e da outras providências. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73030-30-outubro-1973-421650-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 dez. 2017. 



63 

 

III [...] 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos; 

 
A partir daí é possível chegar-se a algumas conclusões. Em primeiro lugar, que 

optou-se por uma definição abrangente, sobretudo por prever danos diretos e indiretos, e 

incluir interesses outros que não apenas os humanos, ainda que eminentemente 

antropocêntricos. 

 

Em segundo lugar, é possível interpretar que mesmo atividades que lancem matérias 

ou energia de acordo com os padrões estabelecidos podem ser consideradas poluidoras, 

desde que se enquadrem em alguma das outras categorias (a, b, c ou d). 

 

Por fim, conquanto a poluição seja termo mais amplo, costuma estar associada às 

atividades humanas, enquanto contaminação comporta melhor também as causas naturais.173 

 

Vale anotar que no âmbito penal não se estabeleceu um conceito próprio para 

poluição, constituindo ela elemento normativo do tipo174. Assim, o intérprete terá que tomar 

emprestado o conceito de ramos do conhecimento distintos do direito penal, para completar 

o sentido do tipo previsto, por exemplo, no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998)175, que criminaliza o ato de: 

 
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 
[...]. 

 

                                                        
173 A propósito, “es [agua dulce] un bien escaso que se contamina y degrada con extremada facilidade ya sea 

por causas naturales o antropogênicas” (ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; 
DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro, Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: 
impacto medioambiental de contaminantes emergentes, cit., p. 1). 

174 Conforme aclara Francisco de Assis Toledo, os elementos normativos do tipo “são os constituídos por 
termos ou expressões que só adquirem sentido quando completados por um juízo de valor, preexistente em 
outras normas jurídicas ou ético-sociais”, citando como exemplos os conceitos de “propriedade” e “coisa 
alheia”, aos quais poder-se-ia acrescentar poluição (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de 
direito penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 154). 

175 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Do conceito (ou conceitos) de poluição, parte-se para seu efetivo regramento 

jurídico. 

 
2.1.4 Regime jurídico geral de proteção das águas doces brasileiras 
 

Preliminarmente, adverte-se que se optou, por questões metodológicas176, pela 

restrição da análise ao ordenamento federal brasileiro, sem distinção da natureza ou 

hierarquia normativa e, dentro dele, apenas aos aspectos que se entende diretamente 

relacionados à qualidade, abrangendo essencialmente três temas correlacionados: poluição, 

enquadramento das águas doces e padrões de qualidade de água potável. 

 

Feita a advertência, segue-se com a observação de que desde as Ordenações do 

Reino, mais especificamente desde as Ordenações Filipinas177, até o século XX inexistia no 

Brasil uma verdadeira disciplina de proteção das águas doces.178 

 

Não se suponha, com isso, estarem as águas alheias ao direito, mas sim excluída – 

no todo ou em parte − a perspectiva preservacionista. Exemplo disso é a previsão em geral 

citada179 na doutrina como primeira disposição penal de proteção das águas, prevista no  

parágrafo 7º do Título LXXXVIII do Livro V das Ordenações Filipinas, que vedava o 

lançamento de material nos rios, apto a provocar a mortandade dos peixes: 

 
E pessoa alguma não lance nos rios e lagoas, em qualquer tempo do anno 
(postoque seja fora dos ditos trez mezes da criação), trovisco (1), barbasco (2), 
cocca (3), cal nem outro algum material, com que se o peixe mate. 
[...] 
O que assi havemos por bem, para que se não mate a criação do peixe, nem se 
corrompão as agoas dos rios e lagòas, em que o gado bebe.180 

 
Como se vê, à proteção imediata dos recursos hídricos sobrepõe-se o escopo mediato 

de garantir a pesca e a proteção dos animais de criação. 

                                                        
176 Contextualizar a problemática dos contaminantes emergentes em face do sistema da estrutura normativa 

construída e subsidiar, a partir do panorama esboçado, sua futura abordagem. 
177 Não há menção às águas nas Ordenações Afonsinas ou Manuelinas. 
178 Mesmo a proteção sistemática do meio ambiente só foi institucionalizada a partir da Política Nacional do 

Meio Ambiente (a Lei n. 6.938/81). 
179 A propósito: “Como ilustram vários autores, já a legislação portuguesa protegia as árvores, os animais e as 

águas.” (NAZO, Georgette N.; MUKAI, Toshio. O direito ambiental no Brasil: evolução histórica e a 
relevância do direito internacional do meio ambiente. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
223, p. 76, jan. 2001. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/48313>. 
Acesso em: 10 dez. 2017). 

180 § 7º do Título LXXXVIII, “Das caças e pescarias defesas”, do Livro L das Ordenações Filipinas (Disponível 
em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1238.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017). 
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O dispositivo ilustra como a matéria foi tratada, não apenas de maneira pontual, mas 

também a partir da secular perspectiva de apropriação da natureza a partir do direito de 

propriedade, da qual já se falou. 

 

Esse panorama começou a ser alterado a partir da década de 1930, quando entrou em 

crise o modelo primário exportador: 

 
A gênese da política ambiental brasileira, entendida como aquela preocupada, 
explicitamente com a proteção, conservação e uso dos recursos ambientais, 
localiza-se nos anos 30, quando de fato, o Estado brasileiro assume um caráter 
articulador e regulador, que garante a efetivação de políticas de corte nacional. É 
nesse momento que se constrói um arcabouço institucional básico do Estado, 
permitindo dar os primeiros passos na direção de um projeto de industrialização 
nacional, impulsionado sobretudo a partir dos anos 50.181 

 
Diante disso, pode-se dizer que o primeiro diploma legal a se dedicar autonomamente 

à questão da água foi o Código de Águas de 1934 (Decreto federal n. 24.643/34)182, embora 

tenha mantido o caráter privatista. 

 

De fato, conforme observado por Patrícia Faga Iglecias Lemos, a norma não faz 

qualquer menção à questão da qualidade183. A única referência à contaminação é trazida no 

artigo 109, que trata das águas nocivas: 

 
Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, 
com prejuízo de terceiros. (g.n.) 

 
No mesmo sentido, a também única disposição acerca do ato de poluir reflete a 

preocupação de proteger interesses individuais: 

 
Art. 98. São expressamente proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar 
para o uso ordinário a água do poço ou nascente alheia, a elas preexistentes. 

 
Em 1967, o Código de Pesca, citado anteriormente por trazer conceito próprio de 

poluição, determina que os efluentes das redes de esgotos e os resíduos líquidos ou sólidos 

                                                        
181 SILVA-SÁNCHEZ, Solange S. Política de meio ambiente no Brasil: a construção da cidadania ambiental. 

Plural, São Paulo, v. 6, p. 23, 1999. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/plural/article/view/77122/81001>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

182 BRASIL. Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

183 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. 3. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 32. 
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das indústrias sejam lançados nas águas apenas quando não as poluírem, cabendo aos 

governos estaduais a fiscalização e controle.184 

 
Quadra aqui mencionar, novamente, o Decreto-Lei n. 303, de 28 de fevereiro de 

1967, que apresentou um dos primeiros conceitos de poluição e a possibilidade de se 

estabelecerem limites individualizados de poluição a partir de padrões para os despejos, 

tanto quanto para as águas receptoras (art. 2º, parágrafo único). Adicionalmente, foi criado 

o Conselho Nacional de Contrôle da Poluição Ambiental, “com a finalidade específica de 

promover e coordenar as atividades de controle da poluição ambiental” (art. 5º). 

 

Com sua expressa revogação, poucos meses após ter sido publicado, produziu-se um 

vazio no plano federal, no que concerne a uma instituição voltada precipuamente à proteção 

do meio ambiente, somente preenchido anos depois com a criação da Secretaria Especial de 

Meio Ambiente . 

 

Ainda em 1967, institui-se a Política Nacional de Saneamento185, e com ela criou-se 

o Conselho Nacional de Saneamento (Consane). O órgão, contudo, não atingiu os resultados 

esperados, sendo substituído em 1971 pelo Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 

priorizando, por sua vez, o abastecimento de água, embora não o bastante para universalizar 

seu acesso. Tampouco logrou reduzir o déficit de coleta e tratamento de esgoto, pois os 

últimos dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento publicados em 2017 

apontam, em relação ao ano de 2015, um índice médio nacional de 83,3% de abastecimento 

de água. Em contrapartida, o índice médio nacional de coleta de esgoto sanitário foi de 

50,3%, e o de tratamento do total de esgotos gerados, 42,7% (ou 74% do total coletado).186 

 

50 anos em 5, o slogan de Juscelino Kubitschek, ilustra o projeto desenvolvimentista 

do Estado, que almejava o crescimento econômico a qualquer custo, inclusive ambiental. 

Portanto, esse primeiro período das políticas ambientais foi marcado pela administração dos 

                                                        
184 Artigo 37, caput e § 2º, do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
185 BRASIL. Lei nº 5.318, de 26 de setembro e 1967. Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o 

Conselho Nacional de Saneamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-
1969/L5318.htm#art13>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

186 BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Diagnóstico dos serviços de água e esgotos: 2015. 
Brasília: SNSA/MCIDADES, 2017. p. 25. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-
esgotos/diagnostico-ae-2015>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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recursos ambientais para suprir as necessidades da industrialização crescente e das grandes 

obras de infraestrutura. 

 

A partir da década de 1970, a natureza cobra o preço do desenvolvimento 

insustentável e as políticas ambientais paulatinamente passam a ser norteadas pelo controle 

da poluição industrial187. Marco jurídico dessa transição foi justamente a estruturação de um 

órgão autônomo, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), orientado à conservação 

e à utilização racional dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos (art. 4º, “b”, 

do Dec. n. 73.030/73). 

 

Na sequência, ainda que com alcance limitado188, foram editados o Decreto-Lei n. 

1.413, de 14 de agosto de 1975189, e o Decreto n. 76.389, de 3 de outubro de 1975190. 

Enquanto o primeiro dispôs sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por 

atividades industriais, obrigando as empresas a tomarem as medidas necessárias para 

“prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio 

ambiente” (art. 1º), o segundo estabeleceu as medidas de prevenção e controle da poluição 

industrial, de que tratou aquele. 

 

Mas foi somente em 1977 que surgiu o primeiro diploma legal brasileiro com intuito 

de estabelecer um parâmetro de qualidade da água para consumo humano. A Portaria BSB 

n. 56, de 14 de março de 1977, consequência do Decreto federal n. 79.367, de 9 de março de 

1977, conferiu ao Ministério da Saúde a competência para elaborar normas e estabelecer 

padrões de potabilidade (art. 1º). 

 

Desde então, sofreu três revisões; a primeira foi a Portaria GM n. 36 de 1990, em 

seguida a Portaria n 1.469 de 2000, e depois a Portaria MS n. 518 de 2004, até chegar à 

versão atualmente em vigor, a Portaria n. 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

                                                        
187 Figure-se o exemplo da cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, que recebeu a alcunha de Vale da Morte 

após ser apontada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo.  
188 AMORIM, João Alberto Alves, Direito das águas: o regime jurídico da água doce no direito internacional 

e no direito brasileiro, cit., p. 285. 
189 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.413, de 31 de julho de 1975. Dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1413.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

190 BRASIL. Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975. Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da 
poluição industrial, de que trata o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76389-3-outubro-1975-
424990-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Consolidado o processo de industrialização, um terceiro momento nas políticas 

ambientais é encetado como reação à urbanização desenfreada. 

 

Assim, encerra-se um ciclo de produção normativa ambiental mantido a reboque do 

desenvolvimento econômico, objetivando inicialmente compatibilizá-los para, em seguida, 

gerir os danos ambientais decorrentes do progresso. 

 

Malgrado essa tônica reativa continue, em grande medida, conduzindo a produção 

do direito ambiental, teve curso com a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, uma profunda 

mudança de paradigma no trato das questões ecológicas, fundando uma fase de gestão 

integrada do meio ambiente, a partir da qual os problemas ambientais são trazidos da 

periferia ao centro do sistema jurídico. 

 

Com efeito, a Política Nacional do Meio Ambiente marca o início da construção de 

um modelo normativo voltado à prevenção, consolidado pouco tempo depois com o advento 

da Constituição Federal. 

 

Daí em diante, a política ambiental brasileira deixou de representar uma formulação 

essencialmente imediatista, reconhecendo a ameaça real que os danos ambientais 

representavam à vida. 

 

Como consequência, incorporou-se adicionalmente uma postura preventiva, refletida 

em seu escopo principal (preservação e melhoria da qualidade ambiental) e princípios 

(proteção dos ecossistemas e planejamento no uso de seus recursos ambientais, controle de 

atividades potencial ou efetivamente poluidoras, proteção de áreas ameaçadas de degradação 

e acompanhamento do estado da qualidade ambiental), constantes do artigo 2º. 

 

Outrossim, grande destaque foi dado ao estabelecimento de critérios e padrões de 

qualidade ambiental, apresentado tanto como objetivo (art. 4º, inc. III), quanto como 

instrumento (art. 9º, inc. I). 

 

Essa nova concepção profilática frente à natureza foi amalgamada no texto 

constitucional, resultando no dever a todos imposto de proteger o meio ambiente, 
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combatendo todas as formas de poluição (arts. 23, inc. VI, e. 225 da CF). Ao reconhecer o 

meio ambiente como direito fundamental, forçosa sua repercussão no direito das águas. 

 

Posteriormente, a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990191, incluiu no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) “a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano” (art. 6º, inc. VIII). 

 

E, atendendo ao mandado constitucional (art. 21, inc. XIX), foi instituído pela Lei n. 

9.433, de 8 de janeiro de 1997192, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, criando-se ademais a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

Dentre os objetivos estatuídos está o de “assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos;” (art. 2o, inc. I), assim como “a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais” (art. 2º, 

inc. III). 

 

Ainda que a Política Nacional de Recursos Hídricos seja formalmente compatível 

com a Política Nacional do Meio Ambiente, não foi o vanguardismo desta repetido no 

diploma posterior, que acabou sendo guiado por uma perspectiva econômica. 

 

Por outro ângulo, a Lei de Crimes Ambientais, no âmbito penal, não previu um tipo 

específico para os recursos hídricos, mas tão somente a previsão genérica do crime de 

poluição (art. 54) e a causa de aumento de pena, uma vez constatada a interrupção do 

abastecimento público por força de poluição das águas (art. 54, § 2º, inc. III), evidenciando 

o conteúdo marcadamente antropocêntrico do dispositivo. 

 

                                                        
191 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 

192 BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 
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Também o Decreto n. 4.074/2002193, que regulamentou a Lei de Agrotóxicos (Lei n. 

7.802/89), silenciou a respeito da possível contaminação advinda da utilização dos produtos 

de que trata. 

 

Posteriormente, a Resolução Conama n. 357, de 17 de março de 2005194, estabeleceu 

a classificação dos corpos de água, fornecendo as diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabeleceu as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 

O ato definiu, para efeitos normativos, água doce como aquela com salinidade igual 

ou inferior a 0,5‰, enquanto a água salina, que corresponde à água do mar, é aquela que 

apresenta salinidade igual ou superior a 30‰. 

 

Em seguida, o Decreto n. 5.440, de 4 de maio de 2005195, estabeleceu definições e 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento, 

instituindo mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre 

a qualidade da água para consumo humano. 

 

Além disso, a Resolução Conama n. 420/2009, que estabelece diretrizes para o 

gerenciamento das áreas contaminadas, trouxe duas importantes definições, além do já 

citado conceito de poluição: 

 
Art. 6º [...] 
[...] 
XVI - Perigo: Situação em que estejam ameaçadas a vida humana, o meio 
ambiente ou o patrimônio público e privado, em razão da presença de agentes 
tóxicos, patogênicos, reativos, corrosivos ou inflamáveis no solo ou em águas 
subterrâneas ou em instalações, equipamentos e construções abandonadas, em 
desuso ou não controladas; 
[...] 
XX - Risco: é a probabilidade de ocorrência de efeito(s) adverso(s) em receptores 
expostos a contaminantes; 
[...]. 

                                                        
193 BRASIL. Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 

que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

194 Artigo 2º, I e III, da Resolução Conama n. 357, de 17 de março de 2005  
195 BRASIL. Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle 

de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 
informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5440.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Em 2010, sobreveio o Decreto n. 7.217, de 21 de junho196, que regulamenta a Lei n. 

11.445, de 5 de janeiro de 2007, e estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

tendo como metas a universalização do seu acesso e integração com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos (art. 2º). O diploma dedicou um capítulo para tratar da relação dos serviços 

públicos de saneamento básico com as águas, estabelecendo tanto que os recursos hídricos 

não integram os serviços públicos de saneamento básico, quanto que a prestação destes 

deverá ser realizada com base no seu uso sustentável (art. 18). 

 

Adicionalmente, a Resolução Conama n. 430, de 13 de maio de 2011197, 

complementou e alterou a Resolução Conama n. 357/2005, estabelecendo condições, 

parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água 

receptores (art. 1º). 

 

Por fim, a Portaria n. 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde198 

definiu água potável como sendo aquela que atenda os padrões por ela estabelecidos e que 

não ofereça riscos à saúde (art. 5º, inc. II), havendo, portanto, uma dupla exigência (objetiva 

e difusa). 

 

Não obstante, a despeito dos padrões por ela estabelecidos serem fruto de décadas de 

evolução (desde a Portaria BSB n. 56/77), tendo ocorrido a progressiva elevação da 

quantidade de parâmetros contemplados a cada revisão, é forçoso reconhecer ser 

impraticável acompanhar o ritmo com que os contaminantes são produzidos. 

 

O descompasso, como se verá, é em grande medida consectário da própria 

dificuldade da ciência para dominar os contaminantes emergentes. 

                                                        
196 BRASIL. Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

197 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução Conama nº 430, 
de 13 de maio de 2011. Complementa e altera a Resolução nº 357/2005. Dispõe sobre as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

198 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Antes, porém, far-se-á menção à disciplina da poluição das águas contida nos 

Códigos Civis e Penais. 

 

Observada a precedência cronológica, têm-se a princípio duas figuras relacionadas à 

qualidade da água trazidas pelo primeiro Código Penal republicano (Decreto n. 847, de 11 

de outubro de 1890)199: o envenenamento de fontes200 e a corrupção da água potável201. 

 

Segundo Ivette Senise Ferreira202, no Código Penal de 1969 (Dec.-Lei n. 1.004, de 

21 de outubro de 1969), que nunca chegou a entrar em vigor havia: 

 
[...] ao lado dos delitos de envenenamento e de corrupção ou poluição de água 
potável (arts. 299 e 301), um outro de poluição de fluidos, no art. 300, punido com 
reclusão até três anos e multa, que era porém muito mal formulado, nos seguintes 
termos: “Poluir lago, curso de água, o mar ou, nos lugares habitados, as praias 
e a atmosfera, infringindo o prescrições de lei federal”. 

 
Assim, com poucas modificações em relação ao anterior, o Código Penal203 vigente 

previu as condutas de envenenamento de água potável (art. 270) e de corrupção ou poluição 

de água potável (art. 271), inseridas nos crimes contra a saúde pública. 

 

Com relação a essa última previsão, por anos a fio restou controvertida a questão da 

possibilidade de configurar-se o tipo de poluição na hipótese da água já estar previamente 

contaminada, havendo quem defendesse a caracterização de crime impossível204. O debate 

somente perdeu razão de ser em 1989, quando a Lei n. 7.804/89 conferiu nova redação ao 

artigo 15 da Política Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu um tipo de poluição 

genérica ou perigosa: 

 

                                                        
199 BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Codigo Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
200 “Art. 161. Envenenar fontes publicas ou particulares, tanques ou viveiros de peixe, e viveres destinados a 

consumo publico:” 
201 “Art. 162. Corromper, ou conspurcar, a agua potavel de uso commum ou particular, tornando-a impossivel 

de beber ou nociva á saude:” 
202 FERREIRA, Ivette Senise. Poluição e tutela ambiental. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, v. 93, p. 254, jan. 1998. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67405/70015>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

203 BRASIL. Decreto nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

204 A propósito: FERRAZ, Esther de Figueiredo. O crime de poluição de água potável. In: DI FRANCESCO, 
José Roberto Pacheco (Org.). Estudos em homenagem ao professor Sílvio Rodrigues. São Paulo: Saraiva, 
1989. p. 105-128. 
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Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou 
vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito 
à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) 
MVR. (g.n.) 

 

E, no que concerne à vetusta codificação civilista, Patrícia Faga Iglecias Lemos 

esclarece: 

 
O Código Civil brasileiro deu início à tutela jurídica brasileira do meio ambiente, 
quando, nos arts. 554 a 591, elencou normas para a solução do conflito de 
vizinhança, como o art. 584, que proibia construções que viessem a poluir ou 
inutilizar, para o uso ordinário, a água do poço ou fonte alheia, que fosse 
preexistente. 

 

O Código Civil de 2002205 trouxe em seu bojo significativa inovação, restringindo o 

tradicional instituto da propriedade ao cumprimento de uma função socioambiental que 

obsta, inclusive, a poluição das águas: 

 
Art. 1.228 [...] 
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Findo o panorama das águas, a análise prossegue para o objeto do estudo: os 

contaminantes emergentes. 

 

2.2 Os contaminantes emergentes 
 

2.2.1 Conceitos fundamentais 
 

É provável que o primeiro contaminante emergente tenha sido o chumbo. Sua 

exploração teve início há cinco milênios e encontrou seu auge no Império Romano, sendo 

igualada – e posteriormente superada − apenas com a Revolução Industrial.206 

                                                        
205 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
206 SAUVÉ, Sébastien; DESROSIERS, Mélanie. A review of what is an emerging contaminant. Chemistry 

Central Journal, v. 8, No. 1, 2014, p. 2. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3938815/pdf/1752-153X-8-15.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2017. 
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Contudo, a contaminação plúmbica não despertou maior interesse até recentemente, 

quando tiveram início investigações acerca das possíveis consequências da exposição a esse 

elemento, empregado em Roma desde os grandes sistemas de encanamentos para 

distribuição de água, até em simples utensílios domésticos, como copos. Sugeriu-se, 

inclusive, que o saturnismo teria sido uma das causas da queda do Império.207 

 

De fato, foi tão expressiva a utilização do chumbo, que vestígios seus foram 

encontrados no gelo da Groenlândia, revelando-se o mais antigo traço de poluição 

atmosférica registrada no mundo.208 

 

Não obstante, considera-se que o primeiro alerta mundial para os efeitos nocivos dos 

contaminantes emergentes209 tenha sido dado por Rachel Carson, há apenas cinquenta e 

cinco anos, na obra Primavera silenciosa (1962), um dos marcos fundadores do movimento 

ambientalista. 

 

Temendo que a tecnologia estivesse avançando a passos mais largos que o senso de 

responsabilidade moral da humanidade210, Carson narrou os efeitos tóxicos do composto 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), um dos principais componentes dos pesticidas211 

modernos, aplicados na agricultura para controle de pragas que, juntamente com as diversas 

substâncias químicas utilizadas sem que se conheçam seus exatos efeitos toxicológicos a 

médio e longo prazo, silenciosamente penetram nos tecidos, envenenando todas as formas 

de vida: 

 
O problema central de nossa era se tornou, por conseguinte, a contaminação do 
meio ambiente com substâncias de incrível potencial danoso [...]. É irônico pensar 
que os seres humanos possam determinar seu futuro por meio de algo 
aparentemente tão trivial quanto a escolha de um inseticida. 
Estamos correndo todo esse risco – para quê?212 

                                                        
207 Para uma análise crítica da teoria, vide: DELILE, Hugo et al. Lead in ancient Rome’s city waters. PNAS, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 111, No. 18, p. 6.594-
6.599, 2014. Disponível em: <http://www.pnas.org/content/111/18/6594.full.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

208 HONG, Sungmin et al. Greenland ice evidence of hemispheric lead pollution two millennia ago by greek 
and roman civilizations. Science, New Series, v. 265, No. 5.180, 1994, p. 1.841-1.843. Disponível em: 
<www.jstor.org/stable/2884653>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

209 SAUVÉ, Sébastien; DESROSIERS, Mélanie, A review of what is an emerging contaminant, cit., p. 1.  
210 CARSON, Rachel, Primavera silenciosa, cit., p. 15. 
211 Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), “agente químico utilizado para controlar organismos 

específicos. Incluem inseticidas, herbicidas e fungicidas” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), 
Lista de Termos para o Thesaurus de Recursos Hídricos, cit., p. 28). 

212 CARSON, Rachel, Primavera silenciosa, cit., p. 24. 
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A polêmica gerada com a publicação deu início a uma investigação governamental 

que culminou com a criação da agência de proteção ambiental norte-americana (United 

States Environmental Protection Agency – EPA) e, na década seguinte, com a proibição do 

DDT.213 

 

Mas, a despeito das repercussões, o cenário retratado pouco se alterou214, e a 

quantidade de compostos químicos sintetizados continua crescendo num ritmo muito maior 

do que o conhecimento dos seus efeitos. 

 

Assim, hodiernamente são conhecidas no mundo todo cerca de 28 milhões de 

substâncias químicas, das quais apenas 1%, aproximadamente, é objeto de regulação por 

organismos internacionais ou nacionais.215 

 

A essas substâncias potencialmente tóxicas, de origem natural ou sintética, incluídos 

ainda alguns micro-organismos que foram fabricados ou descobertos na sociedade pós-

moderna, e cujos efeitos são pouco conhecidos, além de normalmente não serem objeto de 

regulação, convencionou-se chamar de contaminantes ou poluentes emergentes (c. e.)216. 

 

                                                        
213 Atualmente, sua utilização é restrita a casos excepcionais de controle dos vetores de algumas doenças, 

regulados na Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, que entrou em vigor em 17 de 
maio de 2004. No Brasil, a convenção foi ratificada e seu texto promulgado através do Decreto Executivo nº 
5.472, de 20 de junho de 2005 (Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_seguranca/_publicacao/143_publicacao16092009113044.pdf>. 
Acesso em: 10 dez. 2017). Insta registrar, no entanto, que desde 1985 a Portaria n. 329 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento já proibia a comercialização, uso e distribuição do composto na 
agropecuária, sendo que em 2009 também foi proibida sua fabricação, importação, exportação, manutenção 
em estoque, comercialização e uso (Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/mapa_gm/1985/prt0329_02_09_1985.html>; 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11936.htm>. Acesso em: 10 dez. 2017). 

214 Conforme narrado por Rachel Carson, “o segundo maior grupo de inseticidas, a alquila ou os fosfatos 
orgânicos, contém algumas das substâncias químicas mais venenosas do mundo”, cuja origem irônica 
remonta ao fim da década de 30, com as pesquisas do químico alemão Gerhard Schrader. Em função dos 
efeitos no sistema nervoso, tais substâncias foram utilizadas como devastadoras armas de guerra” (CARSON, 
Rachel, Primavera silenciosa, cit., p. 39-40). Foi Gerhard Schrader quem, na tentativa de reduzir a fome no 
mundo através do desenvolvimento de inseticidas, sintetizou o tabun, um gás neurotóxico de efeitos tão 
terríveis que inviabilizaram sua utilização original. O pai dos agentes nervosos, considerados até hoje a mais 
letal espécie de arma química,  ainda criou o sarin, o soman. e o cyclosarin. 

215 CONTAMINANTES emergentes. [Entrevistas com Josino Costa Moreira, Eline Simões Gonçalves e 
Magda Beretta]. RQI, Revista de Química Industrial, Rio de Janeiro, n. 738, p. 5, 2013. Disponível em: 
<http://www.abq.org.br/rqi/2013/738/RQI-738-pagina4-Contaminantes-Emergentes.pdf>. Acesso em: 10 
dez. 2017. 

216 Apenas em 1996 foi lançada a primeira compilação dos estudos acerca da ameaça representada pelos 
contaminantes emergentes com efeitos endócrinos. Our Stolen Future, o livro de Theo Colborn, Dianne 
Dumanoski e John Pete Myers, foi publicado no ano seguinte no Brasil, com o título O futuro roubado.  
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O termo pode ainda incluir os contaminantes de preocupação emergente, ou seja, 

aqueles que não eram reconhecidos como tal até recentemente, tanto quanto aqueles cuja 

nocividade foi revista à luz de novos fatos.217 

 

Como se vê, os contaminantes emergentes formam uma categoria bastante ampla de 

substâncias, as quais carecem de uma definição legal. Embora a própria ciência não tenha 

dado uma delimitação rigorosa, há certo consenso sobre suas principais características: 

 

i) derivam das interferências antrópicas na natureza, desde os mais diversos bens que 

o homem fabrica, até os produtos que consome, tendo virtualmente emergido na 

sociedade pós-moderna; 

 

ii) estão presentes no meio ambiente muitas vezes em concentrações da ordem de 

µg/l (micrograma por litro) e ng/l (nanograma por litro)218, o que fez com que o 

estudo do seu comportamento no meio, e por vezes sua própria detecção, fosse 

obstaculizado pela falta de tecnologia dos equipamentos de amostragem e análise;219 

 

iii) no que concerne ao risco potencial de danos, a contínua introdução dessas 

substâncias no meio pode compensar as baixíssimas concentrações detectadas e sua 

possível degradação;220 

 

iv) uma vez no meio, a previsibilidade de seu comportamento é incerta, podendo 

sozinhos ou em combinação/interação com outros compostos, dar origem a 

substâncias ainda mais tóxicas do que a original;221 

                                                        
217 SAUVÉ, Sébastien; DESROSIERS, Mélanie, A review of what is an emerging contaminant, cit., p. 1. 
218 BILA, Daniele Maia; DEZOTTI, Márcia. Desreguladores endócrinos no meio ambiente: efeitos e 

consequências. Química Nova, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 651, 2007. Disponível em: 
<http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol30No3_651_26-RV06127.pdf>. Acesso em: 30 jun. 
2017. 

219 CONTAMINANTES emergentes, cit., p. 11.  
220 ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro, 

Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: impacto medioambiental de 
contaminantes emergentes, cit., p. 9. 

221 REYNOL, Fabio. Contaminantes emergentes na água. Agência FAPESP, São Paulo, de 30 setembro de 
2010. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/contaminantes_emergentes_na_agua/12846/>. Acesso em: 
10 dez. 2017; GIL, Miriam Janet et al. Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos. 
Producción + Limpia, Caldas, Antioquia, Colômbia, Corporación Universitaria Lasallista v. 7, n. 2, p. 54, 
jul./dic. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v7n2/v7n2a05.pdf>. Acesso em: 13 abr. 
2017. 
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v) são resistentes em geral aos tratamentos convencionais de água e esgoto;222 

 

vi) dispersam-se com facilidade, em razão de suas características físico-químicas, 

tais como persistência, volatilidade e lipofilicidade;223 

 

vii) a variedade de contaminantes e o pouco conhecimento acerca deles, sobretudo 

em relação aos seus perigos, dificultam o estabelecimento de valores de referência e, 

em sentido contrário, níveis seguros de exposição. 

 

2.2.2 Efeitos nocivos 
 

São conhecidas cerca de 800224 substâncias classificadas como contaminantes 

emergentes, agrupadas de maneira não uniforme pelos diversos pesquisadores. A título 

exemplificativo, a partir de um apanhado de múltiplos estudos, relacionam-se abaixo aquelas 

mais comezinhas ao ser humano moderno e seus respectivos efeitos conhecidos ou 

potenciais: 

 

a) agrotóxicos ou pesticidas225 

 

O potencial danoso desses produtos, que inclui efeitos cancerígenos, é há muito 

estudado, embora não haja nada conclusivo até o momento.226 

 

                                                        
222 ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro, 

Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: impacto medioambiental de 
contaminantes emergentes, cit., p. 3. 

223 CONTAMINANTES emergentes, cit., p. 4. 
224 ORSI, Carlos. Água de 20 capitais tem ‘contaminantes emergentes’. Jornal da Unicamp, Campinas, de 23 

de setembro de 2013 a 29 de setembro de 2013, ANO 2013, p. 3, n. 576. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/ju_576_pagina_03_web.pdf>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 

225 A lei brasileira vale-se da terminologia agrotóxicos (Lei n. 7.802/89), não obstante, é comum encontrar-se, 
alternativamente, a referência pesticidas, mormente nas traduções de obras derivadas da língua inglesa.  

226 Exemplificativamente, em outubro de 2015 a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC, na 
sigla em inglês), ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), havia classificado o herbicida glifosato, 
atualmente o mais comercializado no mundo, como provavelmente carcinogênico. Não obstante, em maio de 
2016, a própria OMS, em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), publicou um relatório no qual contradiz aquele entendimento, afirmando ser improvável que o 
glifosato exponha a saúde humana a risco a partir da dieta habitual (Disponível em: 
<http://www.who.int/foodsafety/jmprsummary2016.pdf>. Acesso em 10 dez. 2017).  
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Não obstante, as suspeitas foram suficientes para que diversos países proibissem a 

comercialização de vários deles, como foi o caso do DDT.227 

 

Na contramão dessa tendência, cerca de 30% dos ingredientes ativos empregados no 

Brasil são proibidos na União Europeia, sendo que dois deles estão entre os mais vendidos 

no país. E além de não ter havido uma redução no consumo - ao contrário, é crescente 

inclusive o uso desses compostos banidos em outros países -, o Brasil ainda permite uma 

quantidade de resíduo nos alimentos e na água potável que em alguns casos chega a ser 5.000 

vezes superior ao de legislações alienígenas, o que demonstra não apenas a permissividade 

da legislação pátria, mas também a violação dos princípios da precaução e prevenção.228 

 

Ademais, o país ocupa desde 2009 a posição de maior consumidor mundial de 

agrotóxicos, registrando uma média anual equivalente a 5,2 quilos dessas substâncias por 

habitante, consoante o Instituto Nacional de Câncer229. Complementarmente, dados de 

análise de amostras, no período de 2013 a 2015, realizadas pela Agência de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), apontaram a presença de algum nível de resíduo de agrotóxicos em 58% 

dos alimentos efetivamente consumidos pelos brasileiros.230 

 

O que preocupa no uso massivo de agrotóxicos no Brasil é não apenas sua quantidade 

(1/5 de tudo o que é comercializado no mundo), mas sobretudo a qualidade, aí considerado 

                                                        
227 Também no caso do glifosato, em 7 de junho de 2017, o Escritório de Avaliação de Risco Ambiental à 

Saúde (OEHHA) da Califórnia, incluiu o glifosato na lista de produtos químicos cancerígenos (Disponível 
em: <https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/glyphosate-listed-effective-july-7-2017-known-state-
california-cause-cancer#_ftn1>. Acesso em: 10 dez. 2017). Logo após, em setembro de 2017, a França 
anunciou que o uso do glifosato seria totalmente proibido até 2022 (Disponível em: 
<http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/25/97002-20170925FILWWW00059-le-glyphosate-bientot-
interdit-en-france.php>. Acesso em: 10 dez. 2017). 

228 É o caso do limite de glifosato na água potável, quando comparado com o limite da União Europeia. A 
constatação é a mesma para os inseticidas. O limite máximo de resíduo da substância malationa no feijão, 
por exemplo, é 400% maior do que na União Europeia (BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de 
agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São Paulo: FFLCH-USP, 2017. p. 42-50 e 270. 
Disponível em: <https://goo.gl/4XY3SS>. Acesso em: 20 dez. 2017). A autora cita que o terceiro ingrediente 
ativo mais vendido no Brasil, o ingrediente ativo acefato, foi avaliado pela Anvisa, que apontou sua 
“acentuada neurotoxidade” e “suspeitas de carcinogenicidade”, contrariando a Lei de Agrotóxicos. Não 
obstante, a substância que há mais de 10 anos é proibida na União Europeia, teve sua continuidade de uso 
aprovada (Ibidem, p. 39-40). 

229 O posicionamento do Instituto Nacional de Câncer acerca dos agrotóxicos está disponível em: 
<http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/posicionamento_do_inca_sobre_os_agrotoxicos_06
_abr_15.pdf>, acesso em 10 dez. 2017. 

230 PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS (PARA). Relatório 
de atividades de 2013 a 2015. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 2016. Disponível 
em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/111215/0/Relatório+PARA+2013-2015_VERSÃO-
FINAL.pdf/494cd7c5-5408-4e6a-b0e5-5098cbf759f8> Acesso em: 10 dez. 2017. 
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tanto o perigo, quanto a forma de utilização, como a pulverização aérea, prática proibida há 

quase dez anos na União Europeia, mas ainda permitida no país.231 

 

Demais disso, outra fonte de contaminação que tem despertado a atenção dos 

cientistas nos últimos anos são os metabólitos de agrotóxicos e pesticidas, produtos de suas 

degradações.232 

 

Inclusive subprodutos originados de elementos constantes da lista de substâncias 

proibidas pela Convenção de Estocolmo (2001) já foram detectados na água subterrânea, em 

estudos conduzidos no Reino Unido.233 

 

b) produtos farmacêuticos 

 

Talvez os contaminantes emergentes que suscitam as maiores preocupações e 

pesquisas sejam os fármacos234, aí considerados tanto aqueles utilizados pelo homem e por 

ele excretados diretamente no sistema de esgoto, quanto os provenientes do uso veterinário 

(prevenindo/tratando patologias ou estimulando o crescimento dos animais). 

 

A potencialidade lesiva, o uso cada vez mais intenso e a imprescindibilidade de 

muitos, conjugados com a dificuldade de substituição de seus princípios ativos, são apenas 

algumas das questões afetas a esses contaminantes, frequentemente encontrados em 

amostras de água potável.235 

 

                                                        
231 Com relação à pulverização, o percentual de território do Estado de São Paulo atingido é de cerca de 75%. 

Além disso, considerando a alta taxa de subnotificação, calcula-se que os casos de intoxicação por 
agrotóxicos no Brasil possa chegar a 156.250 por ano. Outra preocupação é a utilização de agrotóxicos para 
o suicídio que, em alguns estados do Nordeste, representa mais de 70% das tentativas notificadas 
(BOMBARDI, Larissa Mies, Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia, 
cit., passim). 

232 GIL, Miriam Janet et al., Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos, cit., passim. 
233 Ibidem, p. 54. 
234 ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro, 

Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: impacto medioambiental de 
contaminantes emergentes, cit., p. 10. 

235 CONTAMINANTES emergentes, cit., p. 12. 
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São cerca de 3.000 substâncias utilizadas pelo homem como medicamentos236, 

destacando-se, em ordem decrescente de consumo, os analgésicos (líderes em 

automedicação237), os antidepressivos e os antibióticos (administrados em volumes 

próximos aos de pesticidas238). 

 

Entre os principais focos, encontram-se os efeitos adversos dos interferentes ou 

disruptores endócrinos, substâncias químicas capazes de interferir no sistema endócrino dos 

seres vivos239, bem como dos antibióticos, responsáveis pelo desenvolvimento de resistência 

de bactérias, fenômeno que origina as chamadas superbactérias. 

 

Ainda relacionado à contaminação por antibióticos, outro receio é que eles 

desacelerem a decomposição de matéria orgânica no ambiente aquático240, ao exterminar as 

bactérias responsáveis por esse processo, afetando assim uma fonte primária de alimentação 

capaz de desencadear um efeito em cadeia de consequências imprevisíveis no ecossistema. 

 

Mas os perigos contidos nessas substâncias vão muito além. Com efeito, análises 

empíricas apontaram que alguns fármacos, entre os quais o ácido salicílico, o diclofenato, o 

propranolol, a carbamazepina, a fluoxetina e o estrógeno de pílulas contraceptivas, 

apresentam em água o que se chama de menor concentração com efeito observado (LOEC, 

na sigla em inglês) excepcionalmente baixo para configuração de toxidade crônica, e essas 

mesmas substâncias foram detectadas em concentrações próximas ao limite máximo nos 

efluentes. No caso do estrógeno, a poluição constatada foi suficiente para acarretar alterações 

sexuais em peixes.241 

 

                                                        
236 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A. Water analysis: emerging contaminants and current 

issues. Analytical Chemistry, v. 86, No. 6, p. 2.813-2.848, 2014. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ac500508t>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

237 JIMÉNEZ CARTAGENA, Claudio. Contaminantes orgánicos emergentes en el ambiente: produtos 
farmaceuticos. Revista Lasallista de Investigación, Antioquia, Colombia, Corporación Universitaria 
Lasallista, v. 8, n. 2, p. 143-153, jul./dic., 2011. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69522607016>. Acesso em: 16 nov. 2017. 

238 ÁLVAREZ TORRELLAS, Silvia; GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan; DEL RÍO GONZÁLEZ, Pedro, 
Evaluación del impacto medio ambiental de contaminantes emergentes: impacto medioambiental de 
contaminantes emergentes, cit., p. 11. 

239 ENDOCRINE disruption: what is endocrine disruption? Disponível em: <https://www.epa.gov/endocrine-
disruption/what-endocrine-disruption>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

240 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 
issues, cit., p. 2.824. 

241 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 
issues, cit., p. 2.824. 
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c) drogas ilícitas 

 

Extremamente difíceis de serem eliminadas pelos processos tradicionais de 

tratamento de efluentes, as drogas ilícitas e seus metabólitos fazem-se presentes tanto nas 

águas superficiais quanto na água potável.242 

 

Um estudo levado a cabo na França objetivou analisar o consumo de drogas através 

de sua presença nas águas residuais, verificando igualmente a efetividade dos tratamentos 

para sua remoção. Nele foram identificadas concentrações variáveis ao longo dos dias da 

semana e horários, para cocaína, opiácios, maconha, ecstasy (metilenodioximetanfetamina) 

e outros derivados ilícitos das anfetaminas, o que permite inferir os hábitos de consumo.243 

 

d) cuidado pessoal 

 

A Revolução Industrial alterou os padrões de produção e, consequentemente, de 

consumo, disponibilizando uma miríade de produtos antes inacessíveis. 

 

Com o passar do tempo, os consumidores foram moldados a não apenas satisfazerem 

suas necessidades individuais, mas a expressarem suas próprias identidades através do 

consumo. 

 

Por conseguinte, a partir da segunda metade do século XX, o consumo de massa 

transformou-se em fenômeno social e cultural, assim captado por Eric Hobsbawm: 

 
As palavras que dominavam as sociedades de consumo ocidentais não eram mais 
as dos livros santos, quanto mais de escritores seculares, mas as marcas comerciais 
de produtos ou do que se podia comprar. 
[...] essa moda apesar disso reconhecia que o triunfo do mercado de massa se 
baseava, de algum modo bastante profundo, na satisfação das necessidades tanto 
espirituais quanto materiais dos consumidores, um fato do qual as agências de 
publicidade há muito tinham vaga consciência quando destinavam suas 
campanhas a vender [...] não o sabonete, mas o sonho de beleza.244 

 

                                                        
242 GIL, Miriam Janet et al., Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos, cit., p. 58. 
243 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 

issues, cit., p. 2.827-2.828. 
244 HOBSBAWM, Eric John. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed., 35. reimpr. Tradução 

de Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 495-496. 
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Parte significativa da produção de novas substâncias químicas destina-se a atender a 

ilimitada necessidade humana no seu ritmo voraz de consumo, o que no mais das vezes 

impede o conhecimento mais profundo dos produtos comercializados, tornando os itens de 

cuidado pessoal ainda mais perigosos. 

 

E uma vasta gama de substâncias que compõem os protetores solares, repelentes, 

cosméticos, perfumes, desodorantes, cremes, pastas de dentes e outros tantos produtos de 

aplicação direta no corpo humano tem demonstrado possuir efeitos tóxicos, algumas com 

atividade estrogênica, como o parabeno, utilizado para conservação de cosméticos e outros 

itens245, assim como o triclosan, presente em pastas de dentes e sabonetes246, que já foi 

detectado na água potável brasileira.247 

 

Ademais, alguns filtros UVs identificados nas águas superficiais apresentaram 

concentrações próximas aos valores máximos de toxidade para animais.248 

 

e) surfactantes 

 

Substâncias que alteram a superfície de contato de líquidos, como é o caso dos 

detergentes, de uso doméstico ou industrial, empregadas nos agentes tensoativos e que 

apresentaram efeitos estrogênicos possivelmente cancerígenos.249 

 
Embora nos últimos anos o uso destes compostos na formulação de detergentes de 
uso doméstico tenha sido diminuído em alguns países da Europa, eles ainda 
continuam sendo empregados como componentes de detergentes industriais, como 
agentes dispersantes na produção de polpa e papel, como agentes emulsificantes 
nas formulações de tintas látex e pesticidas, como aditivos plásticos na produção 
de resinas fenólicas, como agente floculante, como espermicida em aplicações 
contraceptivas, nas indústrias têxteis, dentre outras.250 

 

f) aditivos industriais 

 

                                                        
245 BILA, Daniele Maia; DEZOTTI, Márcia, Desreguladores endócrinos no meio ambiente: efeitos e 

consequências, cit., p. 655. 
246 GIL, Miriam Janet et al., Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos, cit., p. 59. 
247 ALVES FILHO, Manuel, Potável, porém contaminada, cit., p. 3. 
248 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 

issues, cit., p. 2.835. 
249 GIL, Miriam Janet et al., Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos, cit., p. 59. 
250 GHISELLI, Gislaine; JARDIM, Wilson F. Interferentes endócrinos no ambiente. Química Nova, São Paulo, 

v. 30, n. 3, p. 704, maio/jun. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/qn/v30n3/31.pdf>. Acesso em: 
09 out. 2017. 
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Inúmeros compostos adicionados no processo produtivo industrial demonstraram 

produzir efeitos tóxicos. 

 

Um caso emblemático é o dos compostos perfluorados (PFC), utilizados há anos por 

suas propriedades repelentes (de água e gordura), antiaderentes e antimanchas. Os PFCs 

estão presentes, por exemplo, em embalagens de pizzas, pipocas de microondas, fitas 

adesivas, entre muitos outros produtos, sendo o mais conhecido desses compostos o 

politetrafluoretileno (PTFE), comercializado com o nome de Teflon.251 

 

Diferentemente de outros contaminantes que se acumulam nos tecidos, os compostos 

perfluorados concentram-se no sangue. Um deles, o ácido perfluoro-octanoico (PFOA), 

também componente do Teflon e suspeito de ser cancerígeno, foi encontrado em 99% das 

amostras de sangue da população americana entre 1999 e 2012, razão pela qual seu uso foi 

drasticamente reduzido.252 

 

Outros aditivos industriais potencialmente perigosos, especialmente em função da 

interferência endócrina, incluem o bisfenol, nome genérico de um grupo de difenilalcanos 

utilizados na produção de plásticos variados253, retardantes de chamas, solventes clorados e 

ftalos. Esses últimos, utilizados na produção do PVC, expõem a um maior risco crianças 

pequenas, pela introdução de brinquedos e mordedores na boca, motivo pelo qual alguns dos 

seus compostos têm sido banidos. No entanto, o perigo permanece, sobretudo para aqueles 

brinquedos que não passam por um controle de qualidade, introduzidos ilegalmente no país 

e comercializados às escâncaras.254 

 

g) aditivos alimentares 

 

                                                        
251 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 

issues, cit., p. 2.820-2.821. 
252 UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Drinking water health 

advisory for perfluorooctanoic acid (PFOA). EPA Document Number: 822-R-16-005 – May 2016. 
Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
05/documents/pfoa_health_advisory_final-plain.pdf>. Acesso em: 09 out. 2017. 

253 GHISELLI, Gislaine; JARDIM, Wilson F., Interferentes endócrinos no ambiente, cit., p. 704. 
254 ZINI, Josiane et al. Estudo de metais e de substâncias tóxicas em brinquedos. Química Nova, São Paulo, v. 

32, n. 4, p. 834 e 838, 2009 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422009000400002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16. nov. 2017. 



84 

 

São classificados consoante a ação que desempenham, e.g., antioxidantes, 

acidulantes, corantes, espessantes, conservadores, entre outros. 

 

Dentro desse vasto grupo de contaminantes, o mais recente a se destacar é a 

sucralose, que tem sido muito utilizada como substituta dos adoçantes artificiais tradicionais 

e é extremamente persistente no meio. Embora a princípio considere-se que seu consumo 

seja seguro à saúde humana, já há evidências de alterações no comportamento de seres 

aquáticos.255 

 

h) compostos derivados do estilo de vida moderno 

 

O último dos grupos destacados é composto pelas substâncias largamente 

consumidas e associadas ao estilo de vida moderno que não se encaixam nas demais classes, 

como a nicotina e a cafeína.256 

 

No Brasil, um projeto levado a cabo pelo Instituto Nacional de Ciências e 

Tecnologias Analíticas Avançadas (INCTAA), ligado ao Instituto de Química da Unicamp, 

investigou a presença da cafeína nas águas superficiais de vinte e duas capitais brasileiras.257 

 

Ela foi escolhida por ser a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da 

água258, e um eficiente marcador, ou seja, possui características químicas semelhantes à de 

outros contaminantes, em especial os disruptores endócrinos, sendo que sua presença 

sinaliza a existência de outros contaminantes. 

 

Segundo o pesquisador Wilson Jardim, um dos autores do projeto, a cafeína indica a 

quantidade de esgoto que acaba indo parar na água potável, uma vez que é praticamente toda 

excretada pelo corpo humano nos efluentes domésticos.259 

                                                        
255 RICHARDSON, Susan D.; TERNES, Thomas A., Water analysis: emerging contaminants and current 

issues, cit., p. 2.818. 
256 GIL, Miriam Janet et al., Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamentos, cit., p. 58. 
257 Os resultados do estudo foram publicados em: CANELA, Maria Cristina et al. (Eds.). Cafeína em águas de 

abastecimento público no Brasil. São Carlos: Editora Cubo, 2014. 
258 SILVEIRA, Evanildo da. Contaminação emergente: presença de cafeína em água tratada é indício da 

presença de outras substâncias nocivas. Pesquisa Fapesp, São Paulo, p. 70, edição 230, abr. 2015. Disponível 
em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/04/070-071_Cafeina_230.pdf>. Acesso em: 
10 dez. 2017. 

259 ORSI, Carlos, Água de 20 capitais tem ‘contaminantes emergentes’, cit., p. 3. 
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Os resultados das análises apontaram concentrações de cafeína em rios e lagos de mil 

a dez mil vezes mais do que as encontradas na Europa, Estados Unidos e Japão, por 

exemplo.260 

 

Enquanto em mananciais da Europa os níveis de cafeína dificilmente superam a 

concentração de 20 ng/l, nos mananciais da região metropolitana de São Paulo, o valor médio 

foi de 4.791 ng/l e, especificamente na Represa Billings, o valor encontrado foi de 18,8 mil 

ng/l.261 

 

O que se apresentou acima longe está de constituir um rol taxativo dos contaminantes 

e seus riscos potenciais, mesmo porque a cada dia novas substâncias emergem na sociedade. 

 

Nas palavras de Zygmunt Bauman: 

 
Todos os dias, aprendemos que o inventário de perigos está longe de terminar: 
novos perigos são descobertos e anunciados quase diariamente, e não há como 
saber quantos mais, e de que tipo, conseguiram escapar à nossa atenção (e à dos 
peritos!) – preparando-se para atacar sem aviso.262 

 
Os contaminantes emergentes erigiram uma nova divisa que a humanidade terá que 

enfrentar para prosseguir em seu caminhar histórico. Até o momento, porém, a sociedade de 

forma geral marcha sem refletir – inconsciente ou deliberadamente − sobre o risco que expõe 

a si e todas as demais formas de vida no planeta. 

 

Sobre eles, diz Carson: 

 
Eu alego, além do mais, que deixamos essas substâncias químicas serem 
empregadas com pouca ou nenhuma investigação prévia do seu efeito sobre o solo, 
água, animais selvagens e os próprios seres humanos. As gerações futuras 
provavelmente não perdoarão nossa falta de preocupação prudente com a 
integridade do mundo natural que sustenta toda a vida.263 

 

                                                        
260 SILVEIRA, Evanildo da, Contaminação emergente: presença de cafeína em água tratada é indício da 

presença de outras substâncias nocivas, cit., p. 71. 
261 ORSI, Carlos, Água de 20 capitais tem ‘contaminantes emergentes’, cit., p. 3. Considerando que a cafeína 

é quase que exclusivamente oriunda do efluente doméstico, altas concentrações da substância indicam que  o 
recurso hídrico recebe altas cargas do efluente. 

262 BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 
12. 

263 CARSON, Rachel, Primavera silenciosa, cit., p. 28. 
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Do ponto de vista ético e jurídico, esse cenário impõe o questionamento acerca dos 

limites de risco aceitáveis, bem como as responsabilidades pela contaminação passada, 

presente e futura. 
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CAPÍTULO 3 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA 

SOCIEDADE DE RISCO 
 

3.1 O princípio alterum non laedere: da unidade à separação 
 

A origem da responsabilidade repousa no mandamento de não lesar ninguém, o que, 

como visto, representa o conceito negativo de justiça. 

 

Segundo Rui Stoco, “os princípios do neminem laedere (não lesar ninguém) e do 

alterum non laedere (não lesar outrem) dão a exata dimensão do sentido de responsabilidade. 

A ninguém se permite lesar outra pessoa sem a consequência de imposição de sanção”.264 

 

Mas, a despeito do adágio latino, o termo responsabilidade não é efetivamente 

encontrado no direito romano. Sua noção somente surge em fins do século XVIII, mais 

especificamente a partir do iluminismo, estruturando-se apenas um século depois como 

instituto jurídico propriamente dito.265 

 

Conquanto formalmente seja um neologismo, a palavra radica no direito romano, 

mais precisamente nas formulações sponsio e respondere do direito arcaico, que guardam 

relação com a figura do garante.266 

                                                        
264 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10. ed. rev., atual. e reform., 

com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 181. 
265 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Responsabilidade pressuposta. São Paulo: Del Rey, 2005. 

p. 14. Também nesse sentido, os irmãos Mazeaud afirmam que a responsabilidade “não entrou senão 
recentemente na nossa linguagem jurídica. Não a encontramos na obra de Domat. Quanto a Pothier, ele a 
emprega apenas excepcionalmente. Sem dúvida, a expressão foi empregada pelos filósofos do século XVIII 
na Inglaterra” (MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon. Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile délictuelle et contractuelle. 4. ed. Paris: Recueil Sirey, 1947. v. 1, p. 1 − nossa tradução). No original: 
“il n’est entré que récemment dans notre langage juridique. On le rencontre pas dans l’oeuvre de Domat. 
Quant à Pothier, il ne l’emploie qu’exceptionnellement. Sans doute l’expression fut-elle empruntée par les 
philosophes du XVIII siècle à l’Angleterre”. 

266 “‘Responsável’ encontra-se presente, pelo menos após o século XIII, no direito erudito, e se torna corrente 
sob o Antigo Regime por intermédio de responsum, derivado de respondere. [...] Respondere por sua vez 
reenvia-nos a sponsio, instituto que possuía um lugar fundamental no direito romano arcaico – e a spondere 
(daí sponsus, esposo, noivo) [...] O sponsor é um devedor; o homem que no diálogo da ‘estipulação’, por 
uma resposta afirmativa à questão do ‘estipulante’, futuro credor, vincula-se a uma prestação; por exemplo, 
com sua esposa, a convolar justas núpcias. O responsor era especialmente a garantia; em outras palavras, ele 
era obrigado a responder pela dívida principal de outrem.” (VILLEY, Michel. Esboço histórico sobre o termo 
responsável (1977). Tradução de André Rodrigues Corrêa. Revista Direito GV, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 136, 
maio 2005. Disponível em: 
<bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/download/35269/34063>. Acesso em: 10 mar. 
2017). 
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Assim, é o direito romano que fornece os primeiros contornos jurídicos à 

responsabilidade, estabelecendo uma distinção entre as figuras da pena/criminoso e da 

indenização/devedor, por meio da separação entre delitos públicos e privados, além de 

esboçar a noção de culpa, que adiante se tornará um princípio geral para aplicação da 

responsabilidade subjetiva, através tanto da Lex Aquilia quanto do Corpus Iuris Civilis. 

 

Mas as raízes históricas da responsabilidade são ainda mais profundas, uma vez que 

o problema da responsabilidade subjaz à mais elementar das formas de convívio humano em 

sociedade. 

 

Os irmãos Mazeaud narram de maneira sintética o surgimento do instituto: 

 
Na origem, o problema de alguma forma escapa ao império da lei: nem os 
costumes, nem, com ainda mais razão, a lei, preocupam-se com quais sejam os 
danos causados aos particulares; tempos primitivos nos quais a liberdade de cada 
um não tem outro limite senão a força dos seus semelhantes. Mas a força atrai a 
força; aquele que é atingido busca vingar-se, pagar o mal com o mal, é assim que 
os primitivos concebem a reparação do dano sofrido. Pouco a pouco essa 
concepção é introduzida nos domínios jurídicos. Por força do uso, o talião se torna 
uma regra. A vítima passa a ter o direito de se vingar. Mas, à medida que as 
relações sociais vão tornando-se mais complexas, o orgulho primeiro do homem 
é deixado de lado, sua brutal sensação de honra é embotada; a vítima pensa que 
ao invés de se vingar na pessoa de seu oponente, será mais vantajoso pagar-se pelo 
patrimônio dele; recebendo uma quantia de dinheiro, ela consentirá com o perdão; 
essa é a composição, o preço, ποιυή, poena, cujo montante será fixado pelo acordo 
das duas partes interessadas.267 

 
Assim, cabia à vítima saciar seu sentimento de vingança por meio do estabelecimento 

de uma punição ao autor do dano, inicialmente enquanto pena corporal, e posteriormente 

pena pecuniária, através da composição. 

 

Com o fortalecimento do Estado, este passa a deter, com exclusividade, o poder de 

punir, não restando à vítima outra alternativa que não a de aceitar a compensação fixada pela 

                                                        
267 MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle 

et contractuelle, cit., v. 1, p. 28 – nossa tradução. No original: “A l’origine, le problème échappe en quelque 
sorte à l’emprise du droit: ni les usages, ni, à plus forte raison, la loi ne se préoccupent en quoi que soit des 
dommages causes aux particuliers; temps primitifs où la liberte de chacun n’a d’autres limites que la force 
de ses semblables. Mais la force appelle la force; celui qui est frappé cherche à se venger, à rendre le mal 
pour le mal; c’est ainsi que les primitifs conçoivent la réparation du dommage subi. Peu à peu cette 
conception s’introduit dans le domaine juridique. Par la force de l’usage, le talion devient une règle. La 
victime a le droit de vengance. Mais, à mesure que les relations sociales se compliquent, la fierté première 
de l’homme disparaît, son sens brutal de l’honneur s’émousse; la victime songe qu’au lieu de se venger sur 
la personne de son adversaire, il sera plus avantageux de se payer sur son patrimoine; moyennant une somme 
d’argent, ele consentira le pardon; c’est la composition, la rançon, ποιυή, poena, dont le montant sera fixé 
par l’accord des deux interessés.” 
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autoridade. Essa transferência provoca uma profunda mudança no instituto, porquanto “no 

dia em que o Estado se arroga a missão de punir, de castigar os culpados, a concepção de 

responsabilidade se transforma, pois se duplica”.268 

 

Nessa divisão reside o gérmen da separação entre responsabilidade civil e penal. Não 

tardará para que se distingam duas categorias delituais, com a finalidade de agrupar as 

hipóteses em que o Estado atua consoante a afetação direta ou indireta de seus interesses, 

respectivamente os delitos públicos e os privados, através dos quais também se distinguirá 

pena de reparação. 

 

Em resumo: 

 
Em todas as sociedades, pesam sobre o homem deveres. Juridicamente, esses 
deveres não têm outra razão de ser a menos que sejam deveres para com os outros. 
É a violação deles que faz nascer a responsabilidade: responsabilidade penal se a 
lei combina esses deveres a uma sanção; responsabilidade civil se essa violação 
causa danos a outros.269 

 
Contudo, segundo Geneviève Viney, a cisão levada a cabo não logrou uma perfeita 

distinção entre responsabilidade civil e penal270, que só se concretizaria em 1795, com a 

consagração, no Código de Delitos e de Penas de 3 de Brumário, de uma ação pública distinta 

da ação civil. Posteriormente, o Código Napoleão ratificou a autonomia dos institutos, tanto 

do ponto de vista material quanto procedimental, tornando-a praticamente inquestionável até 

                                                        
268 MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle 

et contractuelle, cit., v. 1, p. 29 – nossa tradução. No original: “Du jour où s’arroge ainsi la mission de punir, 
de châtier les coupables, la concepcion de la responsabilité va se trouver transformée parce que dédoublée.” 

269 CHABAS, François, Responsabilité civile et responsabilité pénale, cit., p. 24 – nossa tradução). No original: 
“Dans toute société pèsent sur l’homme des devoirs, En droit ces devoirs n’ont de raison d’être que si sont 
des devoirs envers autrui. C’est la violation de ces devoirs qui fait naître la responsabilité: responsabilité 
pénale si la loi assortit ces devoirs d’une sanction, responsabilité civile si cette violation cause un tort à 
autrui.” 

270 “Em Roma, a responsabilidade civil parece não ter jamais se distinguido perfeitamente da responsabilidade 
penal. Sem dúvida, desde a época das XII tábuas distinguiam-se os ‘delitos privados’ dos ‘delitos públicos’. 
Mas a única diferença entre eles consistia no fato da vítima de um delito privado ter o direito de desencadear 
a repressão enquanto nos delitos públicos essa prerrogativa é reservada ao representante da autoridade 
estatal.” (VINEY, Geneviève. Introduction à la responsabilité. 3e éd. Paris: LGDJ, 2008. p. 162. (Traité de 
Droit Civil – Direction de Jacques Ghestin, v. 8) – nossa tradução). No original: “À Rome, la responsabilité 
civile ne semble pas avoir jamais été parfaitement distingue de la responsabilité pénale. Sans doute, dès 
l’époque des XII tables distinguait-on les ‘délits privés’ des ‘délits publics’. Mais la seule différence entre 
eux consistait en ce que la victme d’um délit privé avait le droit de déclencher a répression alors que, pour 
les délits publics, cette prérogative était réservée aux représentants d’autorité étatique.” 
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os dias correntes, em que esses limites passam a ser novamente questionados, ainda que sem 

a contundência necessária para provocar sua abolição.271 

 

De toda sorte, a recente divisão entre responsabilidade civil e penal demonstra que 

os institutos possuem mais similitudes do que diferenças, o que justifica um estudo, senão 

conjunto, ao menos coordenado272. De fato, ambos comungam da mesma origem e fim, pois 

a conduta genetriz da responsabilidade é uma só273, tanto quanto o escopo pode ser 

considerado, essencialmente, o restabelecimento da ordem violada.274 

 

Nesse último sentido, Hans Welzel sustenta: 

 
O injusto é a conduta antijurídica em si: a turbação arbitrária da posse, o furto, a 
tentativa de homicídio. A antijuridicidade é uma qualidade dessas formas de 
conduta e precisamente a contradição em que se encontram com o ordenamento 
jurídico. Existe, pois, um injusto penal específico, do mesmo modo que existe um 

                                                        
271 “Foi apenas em 1975 que a existência de uma verdadeira ação pública distinta da ação civil foi consagrada 

no dito Código de delitos e penas ‘de Brumário’ [...]. A autonomia da responsabilidade civil em relação à 
responsabilidade penal é assim adquirida. Ela foi, em seguida, confirmada e acentuada pela codificação 
napoleônica [...] Assim, as fronteiras entre responsabilidade civil e repressão penal apresentam hoje forte 
instabilidade. Contudo, não é provável que esta instabilidade coloque em questão a distinção que permanece 
essencial no direito positivo.” (VINEY, Geneviève, Introduction à la responsabilité, cit., p. 163 e 181 – nossa 
tradução). No original: “C’est en effet seulement en 1795 que l’existence d’une véritable action publique 
distincte de l’action civile fut consacrée par le Code des délits et des peines dit ‘de Brumaire’ [...]. 
L’autonomie de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale était ainsi acquise. Elle fut 
ensuite confirmée et accentuée par la codification napoléonienne. [...] Ainsi, les frontières entre 
responsabilité civile et répression pénale apparaissent-elles aujourd’hui fort instables. Toutefois, cette 
instabilité n'est pas de nature à remettre en cause la distinction elle-même qui reste esssentielle dans notre 
droit positif.” 

272 A propósito de um estudo conjunto, François Chabas argumenta: “Duas razões, no entanto, nos incitam a 
confundir o estudo dela tanto quanto possível e a baseá-la em uma comparação. De início, [existem] as 
similitudes entre as duas noções, que são mais numerosas do que nos parecem à primeira vista, tais como a 
identidade das culpas criminal e civil ou a possibilidade de uma unidade de competência para conhecer de 
ambas as ações. Em segundo lugar, por mais opostos que possam ser os seus princípios básicos, 
frequentemente existem, tanto a propósito de elementos quanto em relação às consequências de uma ou de 
outra responsabilidade, exceções que são também traços comuns.” (CHABAS, François. Responsabilité 
civile et responsabilité pénale. Paris: Éditions Montchrestien, 1975. p. 22 − nossa tradução). No original: 
“Deux raisons, pourtant, nous incitent à en confondre autant que possible l’étude et à la fonder sur une 
comparaison. D’abord les similitudes entre les deux notions qui sont plus nombreuses qu’il n’y paraît à 
première vue, telles l’identité des fautes pénale et civile ou la possibilite d’une unité de compétence pour 
connaître des deux actions. Ensuite le fait que quelque opposés que soient leurs principes de base, il existe 
souvent, tant à propos des éléments que des suites de l’une ou l’autre responsabilité, des exceptions qui sont 
alors autant de traits communs.” 

273 Conforme aponta Hans Welzel: “A antijuridicidade, ou seja, a contradição entre a realização de uma matéria 
de proibição e o ordenamento jurídico é a mesma em todo direito. O que é antijurídico em um setor do direito 
é também em outro.” (WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação 
finalista. 4. ed. rev., atual. e ampl. Tradução de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 
66). 

274 Conforme se extrai de Emile Benveniste, o próprio vocábulo grego pena (poinά), do qual o latim valeu-se, 
pertence a uma ampla classe que contempla significados diversos, dentre os quais compensação de um ilícito, 
pagamento, fazer expiar, vingança (BENVENISTE, Emile, Le vocabulaire des institutions indo-
européennes: pouvoir, droit, religion, cit., v. 2, p. 50 e 55). 
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injusto civil e/ou administrativo específico [...], mas existe apenas uma 
antijuridicidade unitária. Todas as matérias de proibição, reguladas pelos diversos 
setores do Direito, são antijurídicas, no caso de sua realização, para todo o 
ordenamento jurídico.275 

 
Diante do que se expôs, dada a dificuldade para fixar uma definição para o instituto 

que supere sua própria tautologia276, mister reconhecer que os conceitos de responsabilidade 

invariavelmente gravitam em torno de uma obrigação ou dever jurídico de assumir as 

consequências por um determinado ato ou fato. Tais consequências variam em função do 

bem jurídico lesionado e são garantidas por meio da coerção institucionalizada pelo Estado, 

repousando nesses dois últimos aspectos as mais importantes diferenças assentes entre as 

responsabilidades civil e penal. 

 

Com efeito, o ilícito representa um desequilíbrio no seio da sociedade do qual 

derivam as responsabilidades civil e penal, que atuarão, em cada caso, a depender da medida 

que se exigir para restabelecimento da ordem ilustrada pelo equilíbrio da balança e 

assegurada pela espada. Há casos em que a justiça é alcançada com a reintegração 

patrimonial do indivíduo, demandando uma atuação exclusiva da esfera civil. Outros, porém, 

exigirão uma reação mais contundente para que se alcance o mesmo fim, ensejando, 

portanto, a atuação do aparato repressivo do direito penal.  

 

Residiria assim a diferença, essencialmente, na intensidade da reação e na estrutura 

de coação. Nesse sentido, José de Aguiar Dias afirma que “a responsabilidade civil emerge 

do simples fato do prejuízo, que viola também o equilíbrio social, mas que não exige as 

mesmas medidas no sentido de restabelecê-lo, mesmo porque outra é a forma de consegui-

lo.”277 

 

O autor faz a ressalva no entanto, que a violação civil não é despida de repercussão 

social. Para ele, a afetação do patrimônio de um indivíduo atinge sim a sociedade, na medida 

que aquele lhe é parte indissociável. 

 

                                                        
275 WELZEL, Hans, O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação finalista, cit., p. 65. 
276 Nesse sentido, Luiz Edson Fachin esclarece que a responsabilidade civil “trata-se de uma qualificação que 

indica e traduz a natureza do que nela se contém, projetando-se, ora como luz, ora como sombra, de um 
conjunto de valores dominantes e normas vigentes que numa dada sociedade compõem a escultura 
sistemática do Direito” (FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para 
uma aproximação. Revista Jurídica, Porto Alegre, RS, v. 58, n. 397, p. 11, nov. 2010). 

277 DIAS, José de Aguiar, Da responsabilidade civil, cit., p. 9. 
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Para efeito da punição ou da reparação, isto é, para aplicar uma ou outra forma de 
restauração da ordem social, é que se distingue: a sociedade toma à sua conta 
aquilo que a atinge diretamente deixando ao particular a ação para restabelecer-
se, à custa do ofensor, no statu quo anterior à ofensa. Deixa, não porque se não 
impressione com ele, mas porque o Estado ainda mantém um regime político que 
explica a sua não intervenção. Restabelecida a vítima na situação anterior, está 
desfeito o desequilíbrio experimentado.278 

 
Na prática, porém, essa divisão finalística entre as disciplinas civil e penal se 

encontra cada vez menos hígida. Tome-se a legislação brasileira como exemplo, com um 

direito civil erigido sob o pilar da socialidade realeana279, enquanto o direito penal ostenta 

uma base marcadamente patrimonialista.280 

 

Vê-se uma divisão que obedece não propriamente a um critério técnico-jurídico, mas 

político, o qual estabelece funções muito diferentes para as espécies de responsabilidade. 

 

Diante disso, a responsabilidade penal assumiu historicamente um caráter 

preponderantemente repressivo, impondo uma pena corpórea para que a sociedade possa 

“reafirmar-se ante cada manifestação de uma vontade que pretende negá-la, dando uma 

resposta uniforme, única e última”281, traduzindo consequentemente o sentimento de 

vingança coletivo. 

 

A responsabilidade civil, por sua vez, mais aberta aos influxos sociais, evoluiu 

tentando acompanhar suas demandas, inicialmente por uma delimitação da culpa e do dano, 

até que os riscos pós-modernos exigiram que o Estado, pela precaução, subtraísse a própria 

autonomia do agente sobre a possibilidade de causar o dano282. 

 

                                                        
278 DIAS, José de Aguiar, Da responsabilidade civil, cit., p. 9. 
279 Que se evidencia no já citado parágrafo único do artigo 1.228, do Código Civil, que impõe ao proprietário 

a responsabilidade (lato sensu) de utilizar sua propriedade de acordo com os interesses sociais de preservação 
do meio ambiente.  

280 Nesse sentido, a pena máxima do furto simples (CP: “Art. 155 Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 
móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”) é superior à do homicídio culposo, apenado com um 
a três anos de detenção (art. 121, § 3 , do CP). 

281 MESSUTI, Ana. O tempo como pena. Tradução de Tadeu Antonio Dix Silva e Maria Clara Veronesi de 
Toledo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 23. 

282 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das condutas 
lesivas. São Paulo: Atlas, 2012.p. 136. 
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Sua principal função sempre foi, contudo, o restabelecimento do equilíbrio jurídico-

econômico, não em relação ao corpo social, mas apenas entre causador do dano e vítima. 

Para o direito penal, ainda que fosse possível uma tal reparação, seria ela insuficiente para 

restabelecer os pratos da balança ao seu equilíbrio, porquanto a ilicitude não se esgota nas 

relações intersubjetivas. 

 

Assim, enquanto o direito civil concentrou-se na vítima, e no montante que lhe foi 

restituído, o direito penal cuidou do autor e, mais especialmente, do que se lhe sucederia. 

 

Ocorre que as funções assim estruturadas progressivamente passaram a deixar de 

conferir uma resposta plenamente satisfativa às violações jurídicas perpetradas num mundo 

de incertezas. 

 

3.2 Responsabilidade civil tradicional e a insuficiência da reparação 
 

Diversamente do que se costuma afirmar, o regime romano de reparação de danos 

não tem como fundamento a culpa, mas a manutenção de um equilíbrio (suum cuique 

tribuere)283, ao vedar a lesão (alterum non laedere). 

 

Dessa forma, ainda que se reconheça que a noção de culpa foi introduzida na Lex 

Aquilia, não se pode ignorar possuir ela natureza diversa daquela engendrada no direito 

contemporâneo, sendo insuficiente para, por si só, fazer incidir a responsabilidade, que 

permaneceu, no direito romano, encontrando na desordem a causa essencial da obrigação de 

reparar.284 

 

Assim, foi no decorrer dos séculos que se seguiram que a culpa floresceu sob a 

influência da filosofia de ascendência grega e, com mais força, da teologia. Impregnada da 

moral e da noção de pecado, acabou por se afirmar como causa principal, tanto do dever de 

indenizar, quanto da punição.285 

                                                        
283 VILLEY, Michel, Esboço histórico sobre o termo responsável (1977), cit., p. 139. 
284 Ibidem, p. 140. 
285 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, Responsabilidade pressuposta, cit., p. 33. A autora chega 

a afirmar que “a responsabilidade é uma invenção da tradição cristã para a definição do dever com base na 
culpa, entendida já como uma concepção religiosa e longe de ser compreendida exclusivamente como noção 
civil” (Ibidem, p. 34). Hans Jonas, por sua vez, salienta o berço comum do instituto civil e penal com a moral: 
“O sentimento que eventualmente possa acompanhar o autor e com o qual ele assume internamente a 
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E, embora o direito penal tenha sido mais sensível à influência desses elementos, não 

se pode desprezar a importância deles para a evolução da responsabilidade civil, inclusive 

por conferir uma dimensão ética ao dever de indenizar. Diante disso, se é certo que com o 

tempo essa perspectiva da culpa foi perdendo progressivamente a força, é igualmente 

verdadeiro nunca ter havido um completo divórcio da responsabilidade. 

 

Como sintetiza Patrícia Faga Iglecias Lemos: 

 
Os contornos atuais da responsabilidade civil se deram no direito francês, que 
aperfeiçoou as regras do direito romano, estabelecendo um princípio geral da 
responsabilidade civil, com o abandono ao critério de enumeração dos casos de 
composição obrigatória e generalizando o princípio aquiliano de que a culpa, ainda 
que levíssima, obriga a indenizar.286 

 
Ocorre que, do tronco primitivo romano, a responsabilidade desdobrou-se numa 

porção de ramos, passando a brotar de todas as partes e campos jurídicos287 como efeito de 

uma sociedade que interage e se expõe mais a riscos, causando danos quantitativamente mais 

numerosos e qualitativamente mais complexos. 

 

Com efeito, os riscos advindos do progresso tecnológico e científico, a partir dos 

séculos XVIII e XIX, determinaram uma mudança na evolução da responsabilidade civil, 

que passou a privilegiar sobremaneira a vítima, ao lhe assegurar a reparação do dano, em 

detrimento da conduta culposa do agente. 

 

Mas já nos idos de 1930, Josserand ressaltava a conveniência do termo revolução, ao 

invés de evolução, para caracterizar “o movimento que leva a teoria da responsabilidade a 

novos destinos; nessa matéria, a verdade de ontem não é mais a de hoje, que deverá, por sua 

vez, ceder o lugar à de amanhã”.288 

 

Identifica ele, no “caráter cada vez mais perigoso da vida contemporânea”, a “causa 

essencial” da velocidade acelerada com que a responsabilidade evolui: 

                                                        
responsabilidade [...] é tão retroativo quanto o dever de responder objetivamente pelos seus atos [...]. Em 
suma, entendida assim, a ‘responsabilidade’ [...] é precondição da moral.” (JONAS, Hans, O princípio 
responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 166). 

286 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, cit., 
p. 118. 

287 JOSSERAND, Louis, Evolução da responsabilidade civil, cit., p. 548. 
288 Ibidem, p. 548. 
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Antes, ao tempo dos nossos antepassados, o acidente era raro, ou, pelo menos, 
apresentava-se sob uma feição tal que não era absolutamente gerador de 
responsabilidades; as guerras, o assassinato, as epidemias, a fome, faziam muitas 
vítimas, mas se suportava então, sem recurso, o que se chamou os riscos da 
humanidade, pois não se podia cogitar de pedir contas de sua desgraça a quem 
quer que fôsse. [...] vivemos perigosamente, cada vez mais intensamente [...] E 
então, acontece muito naturalmente que, desprovidos de segurança material, 
aspiramos e mais a mais à segurança jurídica [...] o desdobramento da 
responsabilidade é assim função da insegurança e a fórmula viver perigosamente 
atrai fatalmente uma outra que lhe constitui a réplica e a sanção: responder por 
nossos atos.289 

 
De acordo com Fernando Noronha, a Revolução Industrial conferiu três 

características indeléveis à evolução (ou revolução) da responsabilidade civil, “expansão dos 

danos suscetíveis de reparação, objetivação da responsabilidade e sua coletivização”.290 

 

A força motriz dessas mudanças, portanto, consiste certamente no agravamento dos 

riscos, a partir do qual as ações humanas passaram a ameaçar de forma direta, ou difusa e 

sub-repticiamente, como no caso dos contaminantes emergentes, solapar toda a forma de 

vida existente no Planeta. 

 

Os novos rumos da responsabilidade, por sua vez, tornaram evidente a insuficiência 

de seus tradicionais mecanismos, sejam eles civis ou penais, que têm a efetivação do dano 

como premissa. Num contexto em que “estamos todos em perigo, e todos somos perigosos 

uns para com os outros”291, os pesos já não são mais os mesmos, assim como a força 

necessária para garantir a justiça. 

 

É preciso, pois, investigar a adequação das funções e finalidades da responsabilidade, 

a fim de contemplar, na certeza jurídica, a incerteza humana. 

 

3.2.1 A evolução da responsabilidade civil – da culpa ao risco 
 

O mais antigo precedente judicial de responsabilidade baseada na teoria do risco, e 

provavelmente o mais discutido no sistema do Common Law foi o caso Rylands v. Fletcher, 

                                                        
289 JOSSERAND, Louis, Evolução da responsabilidade civil, cit., p. 549. 
290 NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. Sequência: Estudos 

Jurídicos e Políticos, Florianópolis, SC, UFSC, v. 19, n. 37, p. 25, jan. 1998. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15533/14089>. Acesso em: 22 nov. 2017. 

291 BAUMAN, Zygmunt, Medo líquido, cit., p. 128. 
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julgado pela Câmara dos Lordes em 1867. Tratava-se de rompimento de um reservatório de 

água de propriedade de Tomas Fletcher que inundou as minas de John Rylands, acarretando 

prejuízos pecuniários. Consta da decisão: 

 
Se uma pessoa traz ou acumula em suas terras qualquer coisa que, se escapar, pode 
causar dano ao seu vizinho, ele o faz sob seu risco. Se a coisa escapar e causar 
dano, ele é responsável, por mais cuidado que tenha tido, e por mais precauções 
tenha ele tomado para prevenir o dano.292 

 
Não obstante, esse entendimento foi referido e repudiado pouco tempo depois pela 

Corte de Apelação de Nova Iorque, que considerou a regra inglesa conflitante com a lei 

americana. Com isso, assentou-se o reconhecimento de que os danos constituem ônus que 

devem ser suportados em razão dos bônus da vida moderna293, máxima que simboliza como 

e porque o planeta atingiu o atual grau de degradação. 

 

Esses dois casos paradigmáticos evidenciam como o movimento que leva a 

responsabilidade civil da culpa ao risco não é linear e sequer foi completo. 

 

Com efeito, foi paulatinamente, com a formação da sociedade industrial e o aumento 

da complexidade das relações sociais, que o modelo de responsabilidade subjetiva entrou 

em crise, criando as condições necessárias para que a responsabilidade objetiva 

irrompesse294. 

                                                        
292 No original: “If a person brings or accumulates on his land anything, which, if it should escape, may cause 

damage to his neighbour, he does soat his own peril. If it does escape and causes damage, he is responsible, 
however careful he may have been, and whatever precautions he may have taken to prevent the damage.” 
(Disponível em: <http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1868/1.html>. Acesso em 16 dez. 2017). 

293 “Ao tornar-se um membro da sociedade civilizada, eu sou compelido a abrir mão de vários dos meus direitos 
naturais, mas eu recebo em troca mais do que uma compensação pela entrega de todos os outros homens dos 
mesmos direitos, e a segurança, vantagens e proteção que a lei me fornece. [...] Nós devemos ter fábricas, 
máquinas, barragens, canais e estradas de ferro. Eles são exigidos pelas múltiplas necessidades da 
humanidade e estão na base de toda a nossa civilização. [...] A maior parte dos direitos de propriedade, assim 
como os direitos pessoais, no estado social, não são absolutos, mas relativos, e devem ser tão organizados e 
modificados [...] para promover o bem-estar geral.” (Losee v Buchanan, 51 N.Y. 476 (NY 1873. Disponível 
em: <https://www.courtlistener.com/opinion/3616680/losee-v-buchanan/>. Acesso em: 16 dez. 2017 − nossa 
tradução). No original: “By becoming a member of civilized society, I am compelled to give up many of my 
natural rights, but I receive more than a compensation from the surrender by every other man of the same 
rights, and the security, advantage and protection which the laws give me. [...] We must have factories, 
machinery, dams, canals and railroads. They are demanded by the manifold wants of mankind, and lay at 
the basis of all our civilization. If I have any of these upon my lands, and they are not a nuisance and are not 
so managed as to become such [...] Most of the rights of property, as well as of person, in the social state, 
are not absolute but relative, and they must be so arranged and modifie [...] to promote the general welfare.” 

294 No entanto, de acordo Giselda Hironaka “a razão da mencionada crise da responsabilidade civil reside não 
exatamente no fato de que estivesse o sistema anterior assentado ou fundado quase exclusivamente na noção 
de culpa, mas sim na maneira pela qual a culpa foi tradicionalmente traçada, pensada e tratada. [...] Não é, 
pois, que a responsabilidade civil baseada na culpa não tenha mais sentido; o que não tem mais sentido é a 
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Parecia, alguém falou, que o maravilhoso surto do progresso, então, em marcha 
acelerada, estava a exigir, como em um holocausto, o sacrifício de vidas humanas 
e da mutilação de corpos. E por tal modo Ripert (esse Ripert que tão alto tem 
falado em prol da doutrina clássica da culpa subjetiva), já não mais podendo negar 
a evidência, viu-se forçado a afirmar que as estatísticas são bastante eloquentes 
para dizer de alto custo, em acidentes.295 
 

 
À vista dessa insegurança, fonte de desequilíbrio sobretudo entre os que criam um 

risco e aqueles que suportam seus efeitos nocivos, a responsabilidade foi buscar na teoria 

objetiva a segurança capaz de restabelecer a ordem. 

 

Dessa forma: 

 
A responsabilidade objetiva, plantada nas obras pioneiras de Raymond Saleilles, 
Louis Josserand, Georges Ripert e outros, acabou sendo admitida como exigência 
social e de justiça para determinados casos. É que a implantação da indústria, a 
expansão do maquinismo e a multiplicação dos acidentes deixaram exposta a 
insuficiência da culpa como fundamento único e exclusivo da responsabilidade 
civil.296 

 
Mais cedo ou mais tarde, praticamente todos os ordenamentos jurídicos passaram a 

adotar a responsabilidade objetiva. 

 

No direito brasileiro, essa incorporação ocorreu inicialmente por meio da legislação 

especial297. Muito embora o Código Civil de 1916 tenha previsto uma hipótese de 

responsabilização objetiva em seu artigo 1.529298, na prática essa interpretação não foi ab 

initio acolhida ou aplicada. 

 

                                                        
responsabilidade civil baseada exclusivamente no jurídico” (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes, 
Responsabilidade pressuposta, cit., p. 19-22) 

295 SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa e socialização do risco. Belo Horizonte: Bernardo 
Álvares, 1962. p. 56. 

296 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidade civil, cit., p. 5. 
297 Entre elas, a Lei de Estradas de Ferro (Dec. n. 2.681/1912), o Código de Mineração (Dec. n. 227, de 

28.02.1967), a que trata do DPVAT (Lei n. 6.194/74), a relativa a atividades nucleares (Lei n. 6.453/77) e a 
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), por exemplo. 

298 Código Civil de 1916: “Art. 1.529. Aquele que habitar uma casa, ou parte dela, responde pelo dano 
proveniente das coisas que dela caírem ou forem lançadas em lugar indevido.” 
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Logo, foi na Constituição Federal de 1988299 que a doutrina reconheceu o marco para 

a consolidação da responsabilidade objetiva, replicada dois anos mais tarde no Código de 

Defesa do Consumidor.300 

 

Posteriormente, com o Código Civil de 2002301, “completa-se o ciclo de evolução da 

responsabilidade civil da culpa ao risco”.302 

 

Mas ao abraçar a orientação objetivista, o códex não abandonou a culpa, prevendo 

um sistema dualista, positivado em seu artigo 927.303 

 

Em que pese o pioneirismo do legislador, a redação do parágrafo único tem sido 

criticada pela insegurança subjacente, ante a falta de uma definição clara tanto do conceito 

de atividade normalmente desenvolvida, quanto do risco para os direitos de outrem. 

 

Para Anderson Schreiber: 
 

[...] a cláusula geral de responsabilidade objetiva dirige-se simplesmente às 
atividades que apresentam grau de risco elevado seja porque se centram sobre bens 
intrinsecamente danosos (como material radioativo, explosivos, armas de fogo 

                                                        
299 São três os dispositivos: (i) “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...] XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;”, (ii) 
“Art. 21. Compete à União: [...] XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e 
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização 
e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: [...] d) a 
responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;” e iii) “Art. 37. A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 

300 A Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê a hipótese de responsabilidade objetiva em seu artigo 14, 
subjetivamente restrita ao consumidor, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços 
como destinatário final, e objetivamente adstrita aos defeitos relativos à prestação dos serviços, assim como 
às informações insuficientes ou inadequadas acerca da fruição e riscos (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017). 

301 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

302 LOPEZ, Teresa Ancona. Principais linhas da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 101, p. 111, jan./dez. 2006. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67701/70309>. Acesso em: 01 nov. 2017. 

303 Código Civil de 2002: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 
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etc.), seja porque empregam métodos de alto potencial lesivo (como o controle de 
recursos hídricos, manipulação de energia nuclear etc.). (n.g.). 

 
No direito ambiental brasileiro, a responsabilidade civil objetiva foi genericamente 

prevista inicialmente na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81)304. Antes 

dela, a Lei de Responsabilidade por Ato Nuclear (Lei n. 6.453, de 17 de outubro de 1977)305 

e a Convenção sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleos306 

(aprovada pelo Dec. Leg. n. 74, de 30 de setembro de 1976, e promulgada pelo Dec. n. 

79.437, de 28 de março de 1977) já haviam previsto hipóteses específicas de 

responsabilidade sem culpa. 

 

Não obstante o impacto da adoção da teoria do risco, ao cuidar de perigos aritméticos, 

velhos riscos, a responsabilidade civil objetiva não logrou impedir o dano, mas sim socializá-

lo. 

 

3.2.2 Erosão dos demais pressupostos: nexo de causalidade e dano 
 

Diante da aparição de novos riscos, o fenômeno da responsabilidade foi 

historicamente afrouxando ou eliminando seus pressupostos, para plasmar essas novas 

conjunturas. Além da culpa analisada, foram também afetados o nexo de causalidade e o 

dano. 

 

Com relação ao primeiro, cumpre reconhecer que o direito civil não adotou 

expressamente uma teoria, diferentemente do que ocorre na seara penal, cuja codificação 

elegeu a equivalência das condições como teoria do nexo de causalidade.307 

                                                        
304 Lei n. 6.938/81: “Art. 14 - [...] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” 

305 “Art. 4º - Será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, independentemente da 
existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear.” 
(BRASIL. Lei nº 6.453, de 17 de outubro de 1977. Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares 
e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6453.htm>. Acesso em: 16 dez. 2017). 

306 “Artigo II 1. Salvo o disposto nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo o proprietário do navio no momento do 
incidente, ou se o incidente consiste de uma sucessão de fatos, no momento do primeiro fato, será responsável 
por qualquer dano por poluição causado por óleo que tenha sido derramado ou descarregado de seu navio 
como resultado do incidente.” (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-
1979/anexo/Andec79437-77.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017). 

307 Código Penal: “Art. 13 O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe 
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.” 
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Dessa forma, o Código Civil revela apenas uma opção pontual – e ainda assim não 

unanimemente reconhecida – pela tese dos danos diretos e imediatos, com a redação do 

artigo 403.308 

 

Coube então à doutrina o verdadeiro desafio de buscar uma interpretação uniforme, 

ou seja, uma teoria capaz de abarcar todas as hipóteses de responsabilidade. Longe de ser 

um consenso, e tampouco de poder intitular-se verdadeira panaceia, a que mais próximo 

chegou a tal mister foi a causalidade adequada. 

 

Considerada a teoria individualizadora por excelência, a causalidade adequada 

buscou superar as limitações de sua antecessora generalizante, ao diferenciar causa e 

condições. 

 

Dessa forma, a teoria elaborada por von Kries309 postula que o nexo causal seja 

estabelecido a partir de um processo de exclusão que, ao fim e ao cabo, conduza ao 

antecedente não apenas necessário, mas também adequado à produção do resultado lesivo. 

 

Já a teoria da equivalência das condições, ao tratar indistintamente a causa (elemento 

existencial) e as múltiplas possíveis condições (fatores secundários e subordinados à causa) 

de um dano, enfrenta sua mais contundente crítica: a de ensejar o regresso ao infinito. 

 

Suponha-se o teratológico exemplo de Binding, trazido à baila por Nelson Hungria: 

ao tempo em que o adultério era considerado crime, a equivalência das condições ensejaria 

que se reconhecesse como partícipe o “carpinteiro que fabricou o leito em que se deita o par 

amoroso”310. Sob o mesmo raciocínio, aquele que extraiu o minério utilizado na fabricação 

de uma arma deveria responder pelo crime de homicídio com ela cometido. Isso porque, 

numa sequência causal, reconhece-se que sem a cama, assim como sem o metal que forja o 

                                                        
308 Código Civil  de 2002:“Art. 403 Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto 
na lei processual.” 

309 Johannes von Kries a teria formulado, na obra intitulada Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrecnung. 
Eine logische Untersuchung, de 1886. Contudo, como ressalva Paulo José da Costa Júnior, há quem afirme 
que a teoria teria sido anteriormente desenvolvida por von Bart, em Die Lehre vom Kausalzusammenhang in 
Rechte, besonders im Strafrecht, de 1871 (COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Nexo causal. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p. 87 et. seq. (nota 74)). 

310 HUNGRIA, Nelson, Comentários ao Código Penal, cit., v. 1, t. 2, p. 66. 
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instrumento do assassínio, nenhum dos crimes poderia ter sido cometido. Logo, pela teoria 

que adotou, o direito penal não discrimina os elementos da cadeia para fins de 

estabelecimento do nexo. 

 

Tanto num caso quanto noutro, porém, a resposta não será a punibilidade do agente. 

Isso porque a conformação do preceito primário exige outro elemento indispensável, que 

acaba por limitar a cadeia de causalidade: a vontade culpável (culpa ou dolo). Se, do ponto 

de vista objetivo, havia uma relação de necessariedade dos elementos concretos (cama e 

minério) para a materialização do fato típico, do ponto de vista subjetivo, a configuração 

deste padece de um ingrediente volitivo, ou seja, não há uma vontade genérica ou específica 

dos agentes (carpinteiro e mineiro) em quaisquer dos casos assinalados311. Note-se que, 

mesmo na hipótese daquele que fabrica uma arma, há uma sensível diferença entre o 

conhecimento metafísico de que ela poderá ser usada para um ato criminoso e a vinculação 

cognitiva para consecução desse resultado. 

 

A solução modulada a partir de uma investigação da culpa lato sensu do agente, 

contudo, torna a teoria da equivalência das condições praticamente intransponível para o 

campo civil, porquanto inconciliável com a responsabilidade objetiva por ele adotada. 

 

Diante disso, o caminho encontrado para superar a teoria generalizante foi 

acrescentar um elemento valorativo, cerne da causalidade adequada. 

 

Tomando os mesmos exemplos supramencionados, pela teoria da causalidade 

adequada seria preciso analisar quais fatos constituíram, em concreto e em abstrato, as 

causas idôneas para a produção dos referidos resultados. Consequentemente, à luz dessa 

teoria, a cama, tal qual o metal utilizado no fabrico da arma, são meras condições, seja para 

a prática do adultério, seja para o homicídio. Aqui, a causa que poderia chamar-se de 

determinante ou adequada repousa, não há dúvida, respectivamente nos comportamentos do 

adúltero e no daquele que dispara a arma de fogo. 

 

                                                        
311 Conforme explica Paulo José da Costa Júnior: “O problema do nexo causal (objetivo) distingue-se 

substancialmente da conexão psicológica ou subjetiva. Aquele trata da relação existente entre a conduta e o 
evento, em seu aspecto exterior ou material. Esta, pelo contrário, preocupa-se com nexo psicológico, a fim 
de que se possa imputar, moral ou subjetivamente, o fato ao agente. O problema da causalidade material 
precede ao da culpabilidade.” (COSTA JÚNIOR, Paulo José da, Nexo causal, cit., p. 75). 
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Há situações, porém, em que o sopesamento não se mostra tão intuitivo, demandando 

certa reflexão, para que se possa chegar à verdadeira causa. 

 

Tome-se como exemplo a situação da poluição pelos contaminantes emergentes, que 

pode vir a ocorrer por fontes difusas. No cenário ora ilustrado, duas empresas despejam seus 

efluentes no mesmo curso hídrico, sendo que a soma deles dá origem a um novo 

contaminante altamente tóxico e causador de um dano ambiental de grande monta, mas que 

não existiria caso as substâncias fossem lançadas isoladamente no recurso hídrico. Ocorre 

que uma das companhias emprega uma tecnologia mais avançada do que a própria legislação 

exige para tratamento das águas utilizadas em seu processo de produção, enquanto a outra 

lança seus rejeitos sem qualquer tratamento. Numa tal situação, não há como negar tratar-se 

de causas concomitantes, que concorrem para o resultado, podendo ou não afetá-lo, a 

depender da teoria do nexo eleita. 

 

Da mesma forma, do ponto de vista lógico:  

 
o esquecimento do famoso prego na ferradura não pode tornar o aprendiz de 
ferreiro responsável pela derrota na batalha e pela perda do reino.  Mas o cliente 
imediato, o cavaleiro do cavalo, teria direito a queixar-se junto ao ferreiro.312 

 
 

Não obstante, partindo-se da equivalência das condições, deverá ser reconhecida a 

responsabilidade das duas empresas, porquanto a eliminação hipotética de suas 

correspondentes ações impediria a produção dos danos. Contrariamente, aplicando-se a 

causalidade adequada, essas mesmas ações quedariam excluídas da responsabilidade, uma 

vez que nenhuma delas é apta per se para a produção das consequências lesivas. 

 

Historicamente, é possível identificar uma maior dificuldade para determinação do 

nexo de causalidade como reflexo direto do aumento de complexidade das próprias relações 

sociais, o que demanda um exercício cada vez mais acentuado de previsibilidade, tornando 

a causalidade adequada em grande medida refém do subjetivismo do intérprete. 

 

                                                        
312 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. cit. 165. 
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E, não obstante até os dias atuais dezenas de outras teorias terem trilhado um 

semelhante caminho, desenvolvendo explicações sobre um viés valorativo, nenhuma delas 

logrou atingir seja uma substancial diferença ou um maior grau de êxito.313 

 

Partindo, portanto, da premissa de que não há uma explicação autossuficiente para 

essa intrincada relação de causa e efeito entre o fato que fundamenta a responsabilidade 

(ação ou omissão) e suas possíveis consequências lesivas, a que se soma o dever de repará-

las (duplo aspecto da causalidade), é que a jurisprudência assumiu uma posição criticada por 

encontrar-se divorciada de um maior rigor teórico, que por vezes redunda na utilização do 

nexo como instrumento de justificação de um antecedente juízo de culpabilidade: 

 
Para se entender, portanto, o panorama da causalidade na jurisprudência brasileira, 
torna-se indispensável ter em linha de conta não as designações das teorias, não 
raro tratadas de modo eclético ou atécnico pelas Cortes, senão a motivação que 
inspira as decisões.314 

 
Na tentativa de se aproximar de uma solução salomônica, a assunção de um casuísmo 

deliberado afasta-se da cientificidade. O impasse criado parece contrapor a (estrita) 

legalidade à justiça. Trata-se, porém, de uma falaciosa justiça, fundada na insegurança 

inerente à errante imprevisibilidade das interpretações. 

 

Com efeito, quando a intuição passa a (des)governar o direito, rompe-lhe os freios 

epistemológicos, o que faz com que o justo passe de um arquétipo objetivo para um subjetivo 

critério, subordinado ao alvedrio daquele que o maneja. A consequência lógica é a 

coexistência de múltiplas soluções, por vezes conflitantes, para idênticas situações, expondo 

toda a higidez do sistema. 

 

Tal caminho conduz necessariamente a um estado de anomia jurídica. Para evitá-lo 

ou revertê-lo, no entanto, é possível pressupor uma teoria capaz de abarcar todas as 

vicissitudes da causalidade? 

 

                                                        
313 Para um escorço acerca das mais diversas teorias clássicas, confira-se: LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. 

Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 162 et. seq. 

314 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Jurídica, São Paulo, v. 50, n. 296, p. 11, 
jun. 2002. Disponível em: <http://www.prto.mpf.mp.br/pub/biblioteca/NotasNexoCausalidade.pdf>. Acesso 
em: 01 set. 2017. 
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Predomina um ceticismo descrente de uma resposta positiva. Os obstáculos iniciam-

se na própria indeterminação inerente ao âmago do objeto do estudo, mais especificamente 

ao caráter plurívoco do conceito de causa, que vai desde uma concepção mais ampla, como 

nas quatro grandes causas da filosofia aristotélica315, até uma explicação puramente 

normativista, como a kelseniana.316 

 

O conceito moderno de causalidade, que inicialmente influencia o direito a partir da 

disciplina penal, tem origem no positivismo naturalista de Stuart Mill. A teoria empírica da 

causalidade por ele desenvolvida parte do pressuposto de que toda a uniformidade existente 

na natureza se baseia na lei da causalidade. 

 

Quando Stuart Mill “fala em causa, se refere simplesmente a um facto físico que 

causa outro facto físico. [...] O antecedente invariável é chamado causa e o consequente 

invariável, efeito”317. Nesse sentido, a lei da causalidade é tão universal quanto a evaporação 

com o aquecimento da água em dada temperatura. 

 

De acordo com Michael S. Moore, essa causalidade física, ou naturalística, “é a 

verdadeiramente causal, porque adota a noção de causalidade que se considera 

‘científica’”318. Isso significa despojar-se de toda incursão ontológica que represente a 

formulação de juízos valorativos. 

 

                                                        
315 Para Aristóteles, a investigação filosófica consistiria numa investigação sobre as causas das coisas, as quais 

podem ser divididas em: material, formal, eficiente e final: “Voltemos ao homem que esculpe uma estátua. 
A causa material da estátua é o mármore, a causa formal é a essência da estátua a ser produzida, a causa 
eficiente é o contato do cinzel com o mármore e a causa final é o fim que o escultor tem em vista. Na 
terminologia moderna, a palavra ‘causa’ se restringiria à causa eficiente.” (RUSSELL, Bertrand. História da 
filosofia ocidental: livro 1: a filosofia antiga. Tradução Hugo de Langone. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2015.p. 297-298). 

316 De acordo com Kelsen, a sociedade seria uma ordem normativa de conduta humana que não se confunde 
com a ciência natural. Para ele, a proposição jurídica impõe-se enquanto ato de vontade, e descreve uma 
conexão análoga à causa e efeito expressa na lei natural, a qual o autor denomina imputação. Nesses termos: 
“A imputação que se exprime no conceito de imputabilidade é a ligação de uma determinada conduta, a saber, 
de um ilícito, com uma consequência de do ilícito [...]. É evidente que a ciência jurídica não visa uma 
explicação causal dos fenômenos jurídicos.” (KELSEN, Hans, Teoria pura do direito, cit., p. 85 et seq.). 

317 PEREIRA, Francisco de Assis. Os fundamentos da indução e a teoria empírica da causalidade em John 
Stuart Mill. Revista Portuguesa de Filosofia, Braga, PT, v. 34, n. 2/3, p. 183-220, 1978. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/40335525>. Acesso em: 01 dez. 2017. Para o autor: “A contribuição de John 
Stuart Mill para a filosofia da indução é uma das mais relevantes: ele é juntamente com Bacon, um dos 
pioneiros nas teorias indutivas, e sua importância no campo da indução chega mesmo a ser comparada com 
a de Aristóteles no campo da dedução.” (Ibidem, p. 183). A teoria da indução de Mill tem como base a noção 
de causa. 

318 MOORE, Michael S. Causalidad y responsabilidade: un ensayo sobre derecho, moral y metafísica. 
Traducción de Tobías J. Schleider. Madrid: Marcial Pons, 2011. p. 140 – nossa tradução. 



106 

 

Ainda segundo o autor, juridicamente essa causalidade pode ser representada por 

“verbos causativos”, expressões que reclamam a existência de uma relação causal 

naturalística, como o caso de “golpear”, “abusar” etc.319. Por conseguinte, quando a norma 

penal mais emblemática enuncia o verbo “matar” alguém320, ela pressupõe uma ação com o 

resultado naturalístico morte.321 

 

Diante disso, seria plausível crer que “todas as teorias da responsabilidade em direito 

penal e direito civil de danos exigem que o ato do agente cause algo”.322 

 

Todavia, ao restringir o dever de reparar apenas às hipóteses em que o dano reste 

configurado, a causalidade natural parece pôr termo à perspectiva de uma tutela preventiva 

fundada no risco. 

 

Em suma, trata-se de uma análise de causa e efeito puramente mecânica, que não 

considera a pluralidade/complexidade de antecedentes, ao mesmo tempo que rejeita a carga 

valorativa do sujeito que modifica a realidade externa, ao apreendê-la. 

 

Face às limitações que um horizonte tal impõe e objetivando superá-las, construiu-

se doutrinariamente a causalidade jurídica, que parte de premissas valorativas estabelecidas 

pelo próprio sistema político. Diferentemente da física, a causalidade jurídica é 

essencialmente mutável, pois representa o consenso interpretativo de determinada sociedade 

cristalizado pelo direito. Nesse sentido, ela atende à necessidade simbólico-comunicativa de 

encontrar um responsável (culpado), por meio da imputação. 

 

Patrícia Faga Iglecias Lemos resume a problemática que cerca as duas causalidades: 

 
Ao longo dos séculos, é possível representar o estudo do nexo de causalidade por 
um movimento pendular que ora se aproxima da lógica empírica da natureza, ora 
se aproxima da necessidade de tutela de direitos, mesmo sem o rigor científico da 

                                                        
319 MOORE, Michael S. Causalidad y responsabilidade: un ensayo sobre derecho, moral y metafísica, cit. p. 

50. 
320 Artigo 121 do Código Penal. 
321 Note-se que no campo da responsabilidade civil, o preceito que fundamenta a obrigação de indenizar utiliza 

expressamente a palavra “causar” (Código Civil: “Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”). 

322 MOORE, Michael S., Causalidad y responsabilidade: un ensayo sobre derecho, moral y metafísica, cit., p. 
66  − nossa tradução. 
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causa. De certa forma, a causalidade jurídica e a causalidade natural se 
entrelaçam.323 

 
A causalidade jurídica, como se pode inferir, encontra na falta de uma maior 

cientificidade sua crítica mais contundente. Mas, conquanto seja ela a principal fonte de 

ceticismo no que concerne ao tema, há que se reconhecer a existência daqueles que 

questionam qualquer relação – inclusa a naturalística − que se possa intitular causal. 

 

Dentre os chamados “céticos da causalidade”, destaca-se David Hume, para quem 

causa e efeito não passam de sucessões temporais: “O espírito nunca pode encontrar pela 

investigação e pelo mais minucioso exame o efeito na suposta causa. Porque o efeito é 

totalmente diferente da causa e, por conseguinte, jamais pode ser descoberto nela”324. Isso 

posto, o contrário é sempre possível: “Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não 

implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá”.325 

 

Por detrás dessas considerações, entrevê-se uma questão singularmente mais 

profunda: será a causalidade essencial para a responsabilidade? 

 

Enquanto se busca uma resposta consensual, foram criadas estruturas fictas de 

imputação que, flexibilizadas ao extremo, levaram o nexo de causalidade às raias de sua 

própria existência.326 

 

Com o já consolidado crepúsculo da culpa e a flexibilização do nexo de causalidade, 

a crise do modelo tradicional de responsabilidade atinge o último de seus pilares: o dano. 

 

                                                        
323 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, cit., p. 159. 
324 HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. Tradução de Anoar Aiex. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999. (Os pensadores). p. 51. 
325 Ibidem, p. 48. Diferentemente de Mill, Hume refuta a existência de uma lei universal da causalidade, 

sustentando que todo o conhecimento dessa matéria provém da experiência. Dessa forma, “podemos 
descobrir o motivo pelo qual nenhum filósofo racional e modesto jamais pretendeu indicar a causa última de 
qualquer fenômeno natural, ou mostrar distintamente a ação do poder que produz qualquer efeito singular no 
universo. Concordar-se-á que o esforço máximo da razão humana consiste em reduzir à sua maior 
simplicidade os princípios que produzem os fenômenos naturais; [...]. Enquanto a filosofia natural mais 
perfeita apenas diminui uma pequena parcela de nossa ignorância, a filosofia mais perfeita — do gênero 
moral ou metafísico — revela-nos, talvez, que nossa ignorância se estende a domínios mais vastos. Deste 
modo, resulta de toda a filosofia a constatação da cegueira e debilidade humanas que se nos apresentam em 
todo momento por mais que tentemos disfarçá-las” (Ibidem, p. 52). 

326 A responsabilidade fundada no risco integral nos casos de dano nuclear é considerada uma hipótese de 
responsabilidade independente de nexo. Basta que se comprove que o evento ocorreu na instalação para que 
se reconheça a responsabilidade do operador (conforme o art. 4º da Lei n. 6.453/77). 
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Como visto, a responsabilidade tradicional foi construída sobre a premissa da 

existência de um dano327. Assim, a flexibilização desse último bastião é corolário da função 

preventiva, porquanto subtrai do agente o pressuposto de sua causação, seja ele civil ou 

penal. 

 

De acordo com Daniel de Andrade Levy, “em que pesem as inúmeras discussões em 

torno do tema, vê-se que a função preventiva tem adquirido autonomia teórica suficiente 

para justificar a formação de todo um sistema de exame prospectivo da conduta danosa”.328 

 

Sob outro ângulo, a responsabilidade civil atual, ainda formalmente agrilhoada, já 

não consegue atender aos anseios da justiça nos velhos moldes do dano, pois os novos riscos 

tornam incerto o alcance de seus fins. 

 

Diante disso, questiona-se, a partir das funções da responsabilidade civil, não mais 

apenas qual seria a melhor solução para reparar os danos, mas, antes, se reparar os danos 

seria a melhor solução. Como adverte Hans Jonas, em “grandes causas, que atingem os 

fundamentos de todo empreendimento humano e são irreversíveis, na verdade não 

deveríamos arriscar nada”.329 

 
É preciso vencer o dano, o inimigo comum, fator de desperdício e de insegurança, 
lançando mão de todos os meios preventivos e repressivos sugeridos pela 
experiência (...). Para tal conseguir não nos devemos encastelar dentro de 
princípios abstratos, ou de preceitos envelhecidos para a nossa época, só por amor 
à lógica dos homens, à vaidade das concepções, ou à intransigência de moralistas 
de gabinetes. A vida está aí, com todo o espetáculo de novas situações jurídicas, a 
desafiar e a exigir soluções sem desmantelo da harmonia social. Os velhos 
conceitos dogmáticos se transformam, se adaptam, se objetivam e novas 
concepções surgem para a solução dos problemas que a vida nos impõe. Pelo 
homem surge e vive o direito.330 

 
Parece inevitável, diante de exigências éticas e morais, que tal como ocorreu com a 

culpa, a responsabilidade consolide a flexibilização de seus demais pressupostos, 

estabelecendo presunções de causalidade ou um nexo que tenha por base o vínculo entre 

                                                        
327 Assim, os irmãos Mazeaud sustentam que “se exige que o dano seja certo, o que significa que ele não poderá 

ser hipotético, eventual” (MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon, Traité théorique et pratique de la 
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, cit., v. 1, p. 235 − tradução nossa). No original: “en exigeant 
que le préjudice soit certain, on entend par là qu'il ne doit pas être simplement hipothétique,éventuel”. 

328 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito dos danos a um direito das condutas 
lesivas. São Paulo: Atlas, 2012. p. 124. 

329 JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 77. 
330 LIMA, Alvino. Culpa e risco. cit., p. 334-335. 
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uma possível conduta e seu risco hipotético, além de estabelecer hipóteses de antecipação 

do dano pelo próprio risco (ao considerar que o risco de dano é, por si só, um dano)331. 

 

3.2.3 Função preventiva da responsabilidade civil e sociedade de risco 
 

Canotilho bem observa que as teorias contratuais de Hobbes e Locke, que 

respectivamente legitimaram o poder absoluto e a quase ilimitada autonomia da vontade, 

redundaram no individualismo possessivo, em grande medida responsável pela 

autodeterminação que inspira a teoria liberal dos direitos fundamentais, e que preconiza a 

liberdade de disposição do indivíduo sobre sua pessoa e seus bens.332 

 

Enquanto nova função no sistema jurídico, Patrícia Faga Iglecias Lemos leciona: 

 
O sistema de responsabilidade civil, fundado na ideia basilar de proibição de 
causar dano a outrem (alterum nom laedere), passou a agregar, especialmente após 
o advento da sociedade de risco, uma nova função, de cunho antecipatório, calcada 
na prevenção (risco conhecido) e na precaução (risco hipotético) de danos. O 
direito da responsabilidade civil, que sempre se voltou para trás, ocupando-se de 
uma função reparatória dos danos pretéritos, passa a ter olhos para o futuro, na 
tentativa de se antecipar aos acontecimentos danosos, tantas vezes irreparáveis.333 

 
Fernando Noronha reconhece, a par das outras, uma função preventiva inerente à 

responsabilidade civil que se aproxima da criminal: 

 
A função preventiva da responsabilidade civil também é similar a igual função da 
pena criminal. A responsabilidade civil também visa dissuadir outras pessoas e 
ainda o próprio lesante da prática de atos prejudiciais a outrem. Obrigando o 
lesante a reparar o dano causado, contribui-se para coibir a prática de outros de 
atos danosos, tanto pela mesma pessoa (prevenção especial), como por quaisquer 
outras (prevenção geral). Isto é importante sobretudo no que se refere a danos que 
podem ser evitados (danos culposos).334 

 
Por seu turno, François Ost identifica três espécies de riscos no decorrer da história, 

sendo o primeiro deles o risco da sociedade liberal do século XIX, subordinado à premissa 

de um acidente. Sob essa formulação, a responsabilidade civil reveste-se de caráter 

puramente compensatório e individual, dentro das raias da culpa. 

 

                                                        
331 Nesse sentido, confira-se: LOPEZ, Teresa Ancona, Responsabilidade civil na sociedade de risco. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 105, p. 1.223-1.234, jan./dez. 2010. 
Disponível em: <www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/download/67932/70540>. Acesso em: 11 fev. 2017. 

332 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição, cit., p. 384. 
333 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, cit., p. 184. 
334 NORONHA, Fernando, Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil, cit., p. 31-32. 
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Numa segunda fase, no despontar do século XX, quando são lançadas as bases para 

o Estado Social, o risco teria visto a emergência da noção de prevenção, sob a égide da 

responsabilidade objetiva. Dessa forma, ainda que tenha se mantido num espectro limitado, 

pois se trata de um risco dominado ou calculado (perigo), foi incorporado pelas legislações 

modernas. 

 

Nesse período, o risco: 

 
[...] assume a figura do acontecimento estatístico objectivado pelo cálculo das 
probabilidades e tornado socialmente suportável pela mutualização da 
responsabilidade pelos danos. Quanto ao dano causado a outrem, o direito 
apreende-o doravante menos em termos de falta de e de responsabilidade 
subjectiva do que de risco e responsabilidade objectiva: pouco importa a falta, o 
importante é que a vítima seja indemnizada de um prejuízo que este ou aquele 
comportamento de um agente económico, mesmo não defeituoso, lhe tenha 
provocado.335 

 
Hoje, teríamos ingressado numa terceira etapa do risco, por ele denominada de risco 

enorme ou catastrófico. Nessa fase, “o ‘risco’ é um produto derivado, um efeito perverso ou 

secundário (na acepção dos ‘efeitos secundários’ indesejáveis dos medicamentos) das nossas 

próprias decisões”.336 

 

Essa espécie de risco, de que tratam Luhmann e Beck, diferentemente das espécies 

anteriores, é marcado pela imprevisibilidade, pela dificuldade de sua limitação, segundo 

padrões geográficos e temporais, e pela quebra da dicotomia entre o agente que causa o risco 

e aquele que o suporta. 

 

Do ponto de vista jurídico, os novos riscos desafiam a missão do direito de disciplinar 

comportamentos, uma vez que, a priori, todos os comportamentos podem ser arriscados. 

 

3.3 Finalidade e funções do direito penal 
 

A mudança dos paradigmas globais, como visto, não deixou fora de seus desígnios o 

direito penal. Ao contrário, ao ficar mais arriscada e perigosa, a vida demanda sua 

racionalização tanto quanto sua ação.  Em última análise, constata-se: 

                                                        
335 OST, François. O tempo do direito. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. 

p. 344. 
336 Ibidem, p. 345. 
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 “uma obrigação incondicional de existir, por parte da humanidade, que não pode 
ser confundida com a obrigação condicional de existir, por parte de cada 
indivíduo. Pode-se discutir a respeito do direito individual ao suicídio, mas não a 
respeito do direito de suicídio por parte da humanidade.”337 

 
A partir do reconhecimento de uma nova realidade fática que não se pode 

juridicamente ignorar, torna-se possível compreender as mudanças que se abateram sobre a 

responsabilidade penal e que lhe demandam respostas.  

 

Conforme observa Raúl Zaffaroni, o “poder punitivo, suas legitimações e 

justificações, nunca foram independentes do contexto político, social e econômico de cada 

época”.338 

 

Da mesma forma, os elementos do direito penal, subordinados a suas funções e 

finalidade, não permaneceram estanques, mas, ao contrário, oscilam em maior ou menor 

medida, seguindo a estrutura social.339 

 

Faz-se necessário, portanto, verificar a legitimidade das soluções encontradas para 

cuidar dos problemas trazidos a lume. Para tanto, não se pode olvidar que o direito, de forma 

geral, tem a função de regular as relações sociais, com a finalidade de garantir a ordem340. 

Essa lógica determina a valoração jurídica dos comportamentos, o que se faz no âmbito penal 

a partir da criminalização de condutas indesejáveis, sejam elas decorrentes da ação ou 

omissão. 

                                                        
337 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica.cit. p. 86. 
338 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Prólogo. In: RUDÁ, Antonio Sólon. Breve história do direito penal e da 

criminologia: do primitivismo criminal à era das escolas penais.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. IX. 
339 Nesse sentido, Dalmo Dallari incita uma reflexão acerca do papel do direito na sociedade: “Com efeito, 

observando qualquer sociedade, verifica-se que há certos comportamentos desejados ou tolerados, enquanto 
outros não o são. Mas, entre os comportamentos que a sociedade considera indesejáveis, vê-se que alguns só 
despertam uma reação de desagrado, enquanto outros podem acarretar consequências mais graves, chegando 
mesmo à punição de quem os adota. Qual a explicação disso?” (DALLARI, Dalmo de Abreu, Elementos de 
teoria geral do estado, cit., p. 40). 

340 Pilar Giménez Alcover leva a cabo uma completa análise do conceito de função, desde sua origem romana, 
em que o termo encontra-se associado ao desempenho de uma atividade (munus), passando pela concepção 
de outras ciências, tais como a matemática e a biologia, as quais legaram a diversidade de sentidos que 
atualmente a expressão apresenta. Nas ciências sociais, a autora identifica a introdução do conceito por 
Herbert Spencer, que a definiu como atividade de uma dada estrutura dotada de certa constância. A partir 
dessas ideias, Durkheim definiu função como correspondência entre uma instituição social e suas 
necessidades orgânicas, caindo assim “no círculo vicioso característico do funcionalismo: tudo o que existe 
tem uma função, e existe porque tem uma função”. No original: “en el círculo vicioso característico del 
funcionalismo: todo lo que existe tiene una función y existe porque tiene una función” (GIMÉNEZ 
ALCOVER, Pilar. El derecho en la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. Barcelona: J. M. Bosch, 1993. 
p. 38 et seq. – nossa tradução). A análise aborda ainda o neofuncionalismo americano, com Robert K. Merton 
e Talcott Parsons, este último referindo-se à função como estabilidade do sistema. 
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Diante disso, há que se questionar primeiramente qual seria a essência e os fins do 

direito penal, ou seja, o que orienta todo seu sistema, refletindo-se na própria construção das 

categorias de delitos. Se isso pode, num primeiro momento, parecer uma questão comezinha, 

um olhar mais acurado revelará tratar-se de uma das mais tormentosas missões enfrentadas 

pelas diferentes escolas penais ao longo dos tempos. 

 

Assim, o direito penal moderno nasce influenciado pelo pensamento jusracionalista, 

por meio do trabalho de Beccaria Dei delitti e dele pene341 que, dotado de um viés 

contratualista, buscou pelo direito penal engendrar um sistema de garantia das liberdades 

individuais contra o arbítrio estatal, voltado à prevenção geral. 

 

Beccaria, portanto, inicia o movimento de reforma que ficou conhecido como 

período humanitário342, servindo de base para as teorias da chamada escola clássica, 

composta por expoentes como Carmignani e Carrara na Itália, Rossi na França (o jurista 

italiano era naturalizado francês), além de Feuerbach (indutor do conceito de bem 

jurídico343) e Bentham (essencialmente utilitarista) na Inglaterra. Embora cada autor tenha 

desenvolvido uma teoria própria, contribuindo, em consequência, cada um a sua maneira 

para a evolução do direito penal numa perspectiva iluminista, é possível identificar, em 

maior ou menor grau, um traço comum, consistente no entendimento de que o crime é uma 

exigência racional, não normativa, tendo o direito a missão de restabelecer, através da pena 

(retributiva), a ordem. Assim, a responsabilidade penal encontrava-se fundada no livre 

arbítrio.344 

 

Posteriormente, surge a escola positivista, da qual se destacam, na Itália, os autores 

Lombroso, Garofalo e Ferri, para os quais o direito é produto social e biológico. O crime e 

a responsabilidade, nessa perspectiva, são frutos jurídicos naturais, ou seja, resultado da vida 

em sociedade. Logo, a finalidade do direito penal deixa o individualismo de antes para 

                                                        
341 WIEACKER, Franz, História do direito privado, cit., p. 355. 
342 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16. ed. atualizada por Fernando Fragoso. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 49. 
343 De acordo com Hassemer, “o conceito de bem jurídico deve-se à idéia de bem jurídico do Iluminismo. Ele 

foi formulado e fundamentado por Paul Johann Anselm Feuerbach por volta do século XIX, como arma 
contra uma concepção moralista do Direito Penal” (HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do 
direito penal. Tradução [da 2. ed. alemã revista e ampliada] de Pablo Rodrigo Alflen da Silva. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2005. p. 56). 

344 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014.  p. 51-53. 
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concentrar-se na defesa da sociedade, passando a pena a ter, no lugar da retribuição, um 

caráter de prevenção especial negativa.345 

 

Em paralelo, despontam no direito alemão as teorias de Von Liszt e Binding, 

destacando-se o primeiro por ter ineditamente enxergado no direito penal uma ciência 

global, interdisciplinar346. Ademais, encontrou nas relações sociais as raízes do crime e, 

negando o livre-arbítrio, substituiu a ideia de pena retributiva pela defensiva, uma pena 

fundada na culpa e na proteção do interesse tutelado347 que, orientada pela ideia de fim, é 

justa porquanto necessária348. 

 

O neokantianismo que se seguiu não rompe o causalismo que dominou praticamente 

todo o período anterior, mas dota o universo jurídico de uma dimensão valorativa, cuja 

realização passa a compor a finalidade do direito penal. O desligamento da realidade legal e 

a falta de critérios objetivos para definição de valor fizeram com que esse pensamento fosse, 

em grande parte, responsável pelo direito penal nazista da escola de Kiel.349 

 

Reação aos extremos desse tais tempos sombrios350, o finalismo de Welzel rompe 

com o fundamento causalista do direito penal, colocando na ação humana a responsabilidade 

pelo agir, diante da capacidade de prever as consequências e formar sua vontade antijurídica, 

o que significa dizer que o crime é sempre resultado de uma escolha. Através dele, os 

elementos subjetivos do agente (dolo e culpa) deixam de ser elementos da culpabilidade, 

passando a integrar o tipo351. O finalismo transforma a dogmática penal, ao partir do conceito 

                                                        
345 SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do direito penal e globalização. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

p. 39-41. 
346 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 61-66. 
347 FRAGOSO, Heleno Cláudio, Lições de direito penal: parte geral, cit., p. 58. 
348 A insurgência de Von Liszt em prol de um conteúdo teleológico e preventivo (especial) para a pena traduz 
um descontentamento geral daquele período com a teoria retributivista. O autor questiona a posição assumida 
pelo delito na teoria da pena. Dessa forma, retoma Binding para perquirir o motivo pelo qual deveria o delito 
ocupar a posição de único sintoma para constatar-se os perigos que a sociedade corre, sustentando que uma 
teoria incapaz de dizer porque castiga, brande uma espada enferrujada a infligir uma reação cega. Dessa forma, 
Von Liszt defende que a pena adquire sua medida e sua meta graças ao conceito de finalidade, que se converte 
em consciente proteção dos bens jurídicos (LISZT, Fraz Von. A idéia do fim no direito penal. Tradução de 
Hiltomar Martins Oliveira. São Paulo: Rideel, 2005. p. 6-15. [Coleção Biblioteca Clássica]). 
349 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 67-72. 
350 Notabilizados pela abertura sistemática proporcionada pela escola de Kiel. 
351 SOUZA, Luciano Anderson de, Expansão do direito penal e globalização, cit., p. 42-44. 
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de intencionalidade como elemento central da atuação humana, deslocando o centro da 

matéria, do resultado para a ação.352 

 

Diante disso, a finalidade do direito penal deixa de ser a reafirmação do Estado diante 

da negação representada pelo ilícito, para reforçar a proteção dos bens jurídicos, ou seja, dos 

valores éticos sociais mais caros à sociedade353. 

 

Atualmente, com as chamadas correntes pós-finalistas, o embate entre causalismo e 

finalismo teria, segundo Antonio Luis Chaves Camargo, perdido importância em razão da 

imputação objetiva354.  

 

Nesse sentido, Miguel Polaino Navarrete: 

 
Creio não exagerar se afirmo que o direito penal do século XX é a história de um 
trânsito: o trânsito da conduta como acontecer causal, final ou social à concepção 
da conduta como risco não permitido. O direito penal da atualidade é, por isso, em 
essência, uma teoria da imputação355.  

 

Entre as destacadas escolas penais pós-finalistas, encontra-se o funcionalismo, que 

sem negar o finalismo, toma o direito penal como instrumento de institucionalização de 

expectativas normativas e valorativas356. O funcionalismo parte da compreensão da 

sociedade como organismo e do conceito de autopoiese (termo biofilosófico que se refere à 

capacidade dos seres vivos de se criarem e organizarem)357 . 

                                                        
352 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 72-76. Para Welzel, mais importante do que as consequências são as condutas, as quais são 
regidas pela intencionalidade e pela negação dos valores sociais. 

353 Trata-se de um vínculo ontológico que, sob uma perspectiva jurídica, nega a negação do direito. Assim, o 
bem jurídico é transformado em valor, numa crítica à anterior concepção neokantiana. 

354 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; BECHARA. Ana Elisa Liberatore Silva. A título de despedida: tributo 
a Chaves Camargo. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; SOUZA, 
Luciano Anderson de (Coords.). Direito penal na pós-modernidade: escritos em homenagem a Antonio Luis 
Chaves de Camargo. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 32. 
355 NAVARRETE, Miguel Polaino. Para onde sopram os ventos do direito penal? In: SAAD-DINIZ, Eduardo; 
POLAINO-ORTS, Miguel (Orgs.). Teoria da pena, bem jurídico e imputação. São Paulo: LiberArs, 2012. p. 
79. O autor completa sua análise reconhecendo duas tendências atuais e até certo ponto contraditórias da 
imputação objetiva: a familiarização com o risco e a antecipação das barreiras da proteção do direito penal.  
356 Influenciadas pela filosofia e pela sociologia, as correntes funcionalistas provocam uma rediscussão da 

missão do direito penal, que partindo do conceito de sistema penal aberto abandona o apriorismo neokantiano 
assim como o ontologismo welzeniano. (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; BECHARA. Ana Elisa 
Liberatore Silva. A título de despedida: tributo a Chaves Camargo, A título de despedida: tributo a Chaves 
Camargo, cit., p. 34. 

357 Segundo Alamiro Velludo Salvador Netto, no funcionalismo “a ideia de fim do Direito Penal não está 
sobreposta à dogmática, como se fossem dois objetos estranhos esporadicamente reunidos. É que a dogmática 
passa a ser constituída através dos fins do Direito Penal, de modo a compreender o delito como uma estrutura 
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Duas são as correntes reunidas sob essa alcunha: o funcionalismo teleológico-

racional inspirado em Talcott Parson, que se destaca no campo penal pelo trabalho de Claus 

Roxin, para quem o direito penal justifica-se por sua utilidade social, e o funcionalismo 

sistêmico ou normativista, alicerçado em Luhmann e consagrado no campo criminal por 

Günther Jakobs, que constrói um modelo de sistema jurídico comunicativo,  normativamente 

fechado e cognitivamente aberto (entropia), no qual a pena tem a conotação de réplica ao 

questionamento normativo do ilícito.358 

 

Desse lacônico quadro, entrevêem-se as tintas dos pensamentos filosóficos e 

sociológicos que em grande medida moldaram a construção de um direito penal inicialmente 

de caráter negativo, voltado à proteção do indivíduo em face do Estado, para um direito 

penal positivo, que socialmente demanda fins e funções próprias. 

 

Não obstante, a pintura moderna tem tintas tão mais numerosas quanto sombrias, à 

medida que as construções dogmáticas penais propõem-se a enfrentar os dilemas da pós-

modernidade e a consequente deterioração de seus valores e de suas realidades, dentre as 

quais o meio ambiente. 

 

Hoje, grande parte dos autores, frequentemente polarizados entre Espanha e 

Alemanha, como Jesús-María Silva Sánchez e Bernd Schünemann, se debruçam sobre essas 

novas questões.  

 

Silva Sánchez, por exemplo, entende que se opor à nova realidade “equivale a 

propugnar um ‘Direito Penal de classes’,  no qual o ladrão convencional continue sofrendo 

uma pena, enquanto o delinquente econômico ou ecológico ficaria à margem do Direito 

Penal359. Para ele, “será difícil frear uma certa expansão do Direito penal, dadas a 

configuração e aspirações das sociedades atuais”360. 

 

                                                        
de sentido. A reprovação haverá de existir se as respostas penais forem concretamente capazes de cumprir com 
os objetivos que lhe são condizentes” (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Finalidades da pena: conceito 
material de delito e sistema penal integral, cit., p. 80-87).  
358 SOUZA, Luciano Anderson de, Expansão do direito penal e globalização, cit., p. 45-46. 
359 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Tradução da 2. edição espanhola de Luiz Otavio de Oliveira Rocha ; revisão de Luiz Flávio 
Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 143. 

360 Idem.  
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Mas será o Direito Penal capaz de conferir uma tutela efetivamente preventiva? E 

seria uma tal função conciliável com suas garantias? 

 

Beccaria já sustentava ser “melhor prevenir os crimes a ter de puni-los; e todo 

legislador sábio deve antes procurar impedir o mal que repará-lo”361. Entretanto, essa função 

preventiva também não se confunde com aquela desempenhada na sociedade de risco. 

 

Deveras, a prevenção no sentido atual atine com situações abstratas, num contexto 

de novos fenômenos criminais e se impõe diante do caráter retributivo da pena, que 

comprometido apenas com a expiação do mal, não vislumbra qualquer fim socialmente 

útil362. Não se confunde, por certo, com as finalidades de prevenção geral negativa e 

prevenção especial, que num sentido negativo representam, respectivamente, o escopo de 

intimidação e neutralização; mas se aproximam de um conceito de prevenção geral positiva, 

em particular a desenvolvida por Jakobs363. No cenário atual em que a sociedade é ameaçada 

por ela mesma, a prevenção deixa sua função subsidiária, para assumir o protagonismo 

diante de riscos que são criados pelos mesmos agentes que os suportam. 

 

No entanto, o apogeu dessa função preventiva, entendida como aquela de efeitos 

antecipatórios do dano364, recebe duras críticas em razão da insegurança jurídica que 

                                                        
361 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. 6. ed. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin 

Claret, 2014. (Coleção a obra-prima de cada autor; 48). p. 94. 
362 Alamiro Velludo Salvador Netto esclarece que a visão absoluta da pena identifica-se com Kant, que via na 

função preventiva um meio para a instrumentalização do homem para fins sociais. Para o filósofo, a punição 
deriva do imperativo categórico que reclama aplicação pelo simples fato do ilícito (SALVADOR NETTO, 
Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal integral. São Paulo: 
Quartier Latin, 2009. p. 206-207.) 

363 “A teoria da prevenção geral positiva subdivide-se em fundamentadora e limitadora. a fundamentadora – 
por fundamentar a intervenção penal, como o próprio nome indica – encontra grande partidário em Günther 
Jakobs, para quem a pena não tem o poder de reparar o dano causado pelo crime, sobretudo porque muitas 
infrações completam-se antes que se produza um dano externo. Os delitos ocorrem quando há contradição 
entre a conduta e a norma prevista abstratamente, sem necessidade de produzir-se dano externo” 
(MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016. 
(Biblioteca Jurídica WMF. p. 142). 

364 Miguel Polaino Navarrete entende que as técnicas de adiantamento que restringem a gestão do risco 
permitido são atuais, porém não novas (NAVARRETE, Miguel Polaino. Para onde sopram os ventos do 
direito penal?, cit., p. 82). Também nesse sentido, Hassemer afirma que “o que nosso século conhece como 
‘teoria retributiva’ – desde LOBE, passando por NAGLER, até MAURACH e WELZEL – tem na realidade 
fins preventivos no sentido aqui utilizado.” (HASSEMER, Winfried. Derecho penal simbólico y protección 
de bienes jurídicos. Traducción de Elena Larrauri. Nuevo Foro Penal, n. 51, p. 21-22, enero 1991. Disponível 
em: <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/download/4084/3337/0.>. Acesso 
em: 21 dez. 2017. − nossa tradução). No original: “Lo que nuestro siglo se conoce como ‘teoria retributiva’ 
− desde LOBE, pasando por NAGLER, hasta MAURACH y WELZEL − ,tiene en realidade fines preventivos 
en el sentido aqui utilizado.” 
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acarreta. Para Hassemer, se esse novo direito se destaca por funções e instrumentos 

especiais, também se distingue “por problemas e custos especiais”.365 

 

Para Renato de Mello Jorge Silveira, a “delimitação de como o Direito Penal poderá 

vir a cuidar de situações abstratas é um dos grandes impasses do momento atual”.366 

 

No entanto, mais cedo ou mais tarde terá o direito penal que tomar alguma posição 

para sair dessa encruzilhada. 

 

Há 75 anos, quando da promulgação do decreto-lei que instituiu o Código Penal, os 

problemas ambientais ainda não tinham alcançado a dimensão global, o que se refletiu na 

(falta de) proteção positivada. Hoje, os danos ao meio ambiente não mais se constrangem 

com as fronteiras dos Estados e tampouco limitam-se à problemática da finitude dos 

recursos, mas ameaçam diretamente a manutenção da vida no Planeta. 

 

Não obstante, sobre a interseção das questões do direito e da vida, já lembrava o 

relator final do projeto de Código Penal: 

 
Ciência penal não é essa desolante preocupação dialética dos que antepõem o 
literalismo frio das tábuas da lei ao seu sentido humano e enrodilham o direito 
penal numa inextricável complexidade de silogismos e sutilezas, asfixiando-o, 
anemizando-o, desfibrando-o; mas, sim, aquela jurisprudência superior de que fala 
Jhering, a superior atividade sistematizadora do direito sem abstração da realidade 
palpitante da vida, em cujo seio se inspirou o legislador. A ciência penal não se 
exaure numa pura esquematização rígida de princípios neutros, pois que é a ciência 
de um direito eminentemente modelado sobre a vida e para a vida. Não pode 
isolar-se desta.367 

 
Como guardião da sociedade, deve o direito penal aparelhar-se para que possa 

efetivamente protegê-la dos riscos advindos dela própria, consubstanciados nos 

contaminantes emergentes. Não se ignora, com isso, o desafio e os problemas que essa 

função preventiva representa, por exemplo, para suas categorias típicas. 

 

                                                        
365 HASSEMER, Winfried. Direito penal libertário. Coordenação de Luiz Moreira; tradução de Regina Greve. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
366 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. (Ciência do Direito Penal Contemporânea, v. 3). p. 66. 
367 HUNGRIA, Nelson, Comentários ao Código Penal, cit., v. 1, t. 1, p. 98. 
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Se uma proteção futura é, de fato, altamente complexa e subjetiva368, ela não autoriza 

a inação, ao contrário, determina que, diante do agravamento da poluição das águas, 

proponha-se uma tutela efetiva da responsabilidade: 

 
A brecha entre o tamanho de nossa responsabilidade objetiva e a responsabilidade 
aceita, assumida e praticada atualmente não está se reduzindo, mas ampliando. A 
principal razão da impotência desta última em abraçar todo o escopo daquela é, 
como insinua Jean-Pierre Dupuy, a tendência tradicionalmente autorrestritiva da 
fórmula ortodoxa da responsabilidade normativa de se basear fortemente nos 
conceitos de “intenção” e “motivo”, totalmente inadequados para lidar com o atual 
desafio de uma interpendência de âmbito planetário. [...]. As buscas desesperadas 
pelo “motivo”, ao estilo de detetives e policiais, para determinar os suspeitos e 
localizar o responsável por um crime não terão serventia quando se trata de apontar 
as contravenções responsáveis pelo atual estado do planeta.369 

 

3.3.1 Noção de bem jurídico e bem jurídico ambiental 
 

Um dos pontos nodais do trabalho é o questionamento acerca da legitimidade de 

criminalização de condutas perigosas na temática ambiental. Para tanto, necessário verificar 

a que título é o meio ambiente protegido. Seria ele um bem jurídico? 

 

A importância do questionamento deriva do reconhecimento de que a estrutura do 

direito penal tradicional foi talhada a partir da premissa de lesão a um bem jurídico, cuja 

estruturação se insere num movimento de passagem do pecado ao crime370. 

 

Assim, imbuído do pensamento kantiano e nos limites dos direitos individuais, 

Feuerbach erigiu uma teoria que reconheceu no delito o uso excessivo – e danoso − da 

liberdade, tendo o mérito de limitar seu conceito, condicionando-o à lesão a um direito 

subjetivo. 

 

Não obstante as reconhecidas contribuições de Feuerbach, considera-se que o passo 

inicial, ainda que não consciente, para a estruturação do conceito de bem jurídico surge 

somente com Birnbaum, em 1834.  

 

                                                        
368SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bem jurídico-penal. Leituras conflituosas. In: SAAD-DINIZ, Eduardo; 

POLAINO-ORTS, Miguel (Orgs.). Teoria da pena, bem jurídico e imputação. São Paulo: LiberArs, 2012. p. 
141. 

369 BAUMAN, Zygmunt, Medo líquido, cit., p. 131. 
370 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Bem jurídico-penal. Leituras conflituosas, cit. p. 130. 
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Em seguida, agora sob a influência do positivismo, Karl Binding desvinculou a noção 

de bem jurídico de um elemento naturalístico, desenvolvendo uma teoria jurídica que 

reconhece na própria norma o fundamento para sua definição. Binding propôs uma das duas 

principais vertentes na teoria do bem jurídico: a vertente formalista. 

 

Essa teoria recebeu duras críticas de Von Liszt, para quem o direito penal deve 

limitar-se a identificar e extrair da sociedade os bens jurídicos. Em contraposição, portanto, 

o autor construiu uma vertente materialista ou substantivista. 

 

Polaino Navarrete levou a cabo um dos mais aprofundados estudos acerca da 

evolução do bem jurídico. A respeito dele, afirma: 

 
Sobre a base das vertentes formalistas e substantivistas formularam-se uma 
infinidade de doutrinas. Em minha monografia sobre a matéria elaborei a 
classificação e uma análise exaustiva das diversas concepções. Assim, distingui 
entre correntes metódico-formais e substantivo-materiais. Entre as primeiras 
incluem-se, por exemplo, as doutrinas-teleológicas que identificam bem jurídico 
como ratio legis (defendidas por autores como Schwinge, Zimmer, Honig, etc.) 
Entre as segundas, as mais numerosas, encontram-se aqueles autores que definem 
o bem jurídico como proteção do mínimo ético (por exemplo Welzel), como 
“situações de valor preventivas de riscos” (Roxin), como conceito de “relação 
objetivo-pessoal” (Tiedmemann), como “unidade de função social portadora de 
valor” (Rudolphí), cifrando sua essência na “nocividade social” determinante da 
necessidade de proteção penal (Amelung) ou identificando bens jurídicos com 
princípios constitucionais (Bricola na doutrina italiana e outros autores na 
espanhola e na alemã).371 

 

Após mais de um século de evolução, a noção de bem jurídico sofreu grande abalo 

quando passou a ser francamente refutada pela teoria funcional-sistêmica escorada em 

Luhmann. Jakobs desenvolveu uma teoria particular acerca da danosidade social, 

considerada por muitos a única teoria verdadeiramente alternativa à proteção dos bens 

jurídicos372. 

 

Em contraposição, Roxin retomou a importância dos bens jurídicos, a partir de uma 

concepção de bem jurídico pessoal373, definindo-os como circunstâncias úteis no contexto 

                                                        
371 NAVARRETE, Miguel Polaino. Proteção de bens jurídicos e confirmação da vigência da norma: duas 
funções excludentes? In: SAAD-DINIZ, Eduardo; POLAINO-ORTS, Miguel (Orgs.). Teoria da pena, bem 
jurídico e imputação. São Paulo: LiberArs, 2012. p. 114-115. 
372 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Bem jurídico-penal. Leituras conflituosas, cit. p. 142. 
373 A partir da qual os bens jurídicos da generalidade só são legítimos quando servem ao cidadão em particular. 

Nesse sentido: ROXIN, Claus. A proteção dos bens jurídicos como função do direito penal. Tradução de 
André Luís Callegari e Nereu José Gianomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
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de um sistema estruturado sobre a concepção de fins, que encontra na Constituição seu único 

limite negativo. Nessa mesma linha, Schünemann374 entende que aquele conceito tem o 

escopo de delimitar o campo normativo dos objetos merecedores da tutela penal.375 

 

Além disso, Schünemann sustenta que o moderno direito preventivo tem por bases a 

consolidação do princípio da culpabilidade e dos bens jurídicos, da qual deriva a limitação 

do próprio direito penal.376 

 

Modernamente, foram construídas teses sociológicas relacionando o bem jurídico à 

realidade social, ou seja, situações fáticas valoradas positivamente, e não mais objetos 

coisificados pelo direito. Destacam-se nesse campo as construções teóricas de Hassemer, 

Mir Puig, Zaffaroni e Silva Sanchéz.377 

 

Considerando a predominância de uma concepção axiológica dos bens jurídicos, 

parece correto, à primeira vista, concluir que o meio ambiente positivamente valorado pela 

sociedade pós-moderna teria se tornado um novo bem jurídico. 

 

Nesse sentido, Silva Sánchez desenvolve sua teoria da expansão progressiva do 

direito penal no que concerne aos bens jurídicos, fundamentando-a na “deterioração de 

realidades tradicionalmente abundantes que em nossos dias começam a manifestar-se como 

‘bens escassos’, aos quais se atribui agora um valor que anteriormente não lhes correspondia, 

ao menos de modo expresso; por exemplo, o meio ambiente”.378 

 

                                                        
374 Para o autor, as expressões “dano social” provenientes da filosofia do direito penal de Beccaria e Hommel, 

“lesão de direito”, utilizada por Feuerbach para referir-se aos direitos subjetivos do indivíduo, e, finalmente, 
com Birnbaum e Lizt “bem” ou “bem jurídico”, possuem uma forte base comum, apesar de não serem 
absolutamente idênticos (SCHÜNEMANN, Bernd. O direito penal é a última ratio da proteção de bens 
jurídicos!: sobre os limites invioláveis ao direito penal em um estado de direito liberal. Tradução de Luís 
Greco. Revista Brasileira de Ciências Criminais, RBCCrim, v. 13, n. 53, p. 15, mar./ abr. 2005). 

375 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva, Bem jurídico-penal, cit., p. 126. 
376 SCHÜNEMANN, Bernd, O direito penal é a última ratio da proteção de bens jurídicos!: sobre os limites 

invioláveis ao direito penal em um estado de direito liberal, cit., p. 11-12. 
377 Ibidem, p. 130-138. 
378 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais, cit., p. 27. 



121 

 

Por outro ângulo, Bernd Schünemann entende ser o meio ambiente um bem jurídico 

coletivo, que obedece a regras similares às de proteção dos bens jurídicos individuais, nos 

moldes da estrutura do furto.379 

 

Não obstante, se é inegável que o direito penal ampliou sua esfera de abrangência, 

para contemplar a proteção ambiental, a razão disso não foi a valorização do meio ambiente 

enquanto bem jurídico per se, uma vez que a disciplina não rompe com o paradigma 

individualista. De fato, parece que, ainda sob uma concepção antropocentrista, a proteção 

ambiental é marcadamente instrumental, ou seja, é meio para a proteção dos bens jurídicos 

mais expressivos ao homem: a vida, a segurança e a saúde humana. 

 

Norberto Bobbio identifica três bens supremos do homem: vida, liberdade e 

segurança social. Foi dos perigos a esses bens, em função dos progressos tecnológicos, que, 

segundo o autor, teriam surgido os direitos de nova geração, dentre os quais o de não viver 

em um ambiente poluído.380 

 

Nesse sentido, Renato de Mello Jorge Silveira: “Ora, os bens jurídicos tidos como 

clássicos também poderiam ser violados com atentados ao meio ambiente. A vida, a 

integridade física, a saúde e o patrimônio correm risco, através de uma violação ao meio 

ambiente.”381 

 

Essa também parece ser a interpretação adotada pela legislação brasileira, que se 

verifica, e.g., na tipificação da conduta de “corrupção ou poluição de água potável”382, 

contida no Código Penal, no capítulo dos crimes contra a saúde pública e nas previsões do 

artigo 54, caput e parágrafo 2o, III, da Lei n. 9.605/98 – “causar poluição”.383 

 

                                                        
379 SCHÜNEMANN, Bernd, O direito penal é a última ratio da proteção de bens jurídicos!: sobre os limites 

invioláveis ao direito penal em um estado de direito liberal, cit., p. 25. 
380 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. p. 95-96. 
381 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito penal supra-individual: interesses difusos, cit., 137. 
382 “Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para 

consumo ou nociva à saúde: Pena - reclusão, de dois a cinco anos. Modalidade culposa Parágrafo único - Se 
o crime é culposo: Pena - detenção, de dois meses a um ano”. 

383 Lei n. 9.605/98: “Art. 54 Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora. Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. § 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção de seis 
meses a um ano, e multa. § 2º Se o crime: [...] III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção 
do abastecimento público de água em uma comunidade. [...] Pena - reclusão, de um a cinco anos.”  
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Como bem retrata Ulrich Beck: 

 
“Saúde” é certamente um valor cultural altamente estimado, mas ele também é – 
mais do que isso – justamente condição prévia da vida (e da sobrevivência). [...] 
Nesse caso, portanto, não são violadas apenas premissas culturais e sociais, com 
as quais passa a ser possível viver, como mostra o caminho da modernidade [...]. 
Pode ser que estejamos no início de um processo histórico de acomodação. Pode 
ser que a próxima geração, ou a seguinte, já nem se inquiete com as imagens de 
bebês deformados, semelhante às que atualmente correm o mundo mostrando 
peixes e pássaros repletos de tumores, como é o caso hoje em dia diante de valores 
violados.384 

 
Diante disso, conclui-se ter de fato havido em âmbito penal o reconhecimento da 

proteção ambiental como pré-condição ao exercício de todos os direitos humanos, o que 

permitiu ser ele absorvido pela disciplina penal. A afirmação, porém, não deve conduzir à 

errônea conclusão de que por essa razão passou ele a ser autonomamente protegido. Prova 

disso são as construções típicas presentes em praticamente todas as legislações que, expressa 

ou implicitamente, evidenciam a acessoriedade da proteção ambiental, e.g, à qualidade da 

vida humana. 

 

3.3.2 Direito penal na sociedade de risco 
 

A sociedade pós-moderna trouxe perigos e riscos nunca antes imaginados. Nas 

palavras de Zygmunt Bauman: 

 
O que mais amedronta é a ubiquidade dos medos; eles podem vazar de qualquer 
canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Das ruas escuras ou das telas 
luminosas dos televisores. De nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos 
locais de trabalho e do metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que 
encontramos e de pessoas que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos 
e de algo com o qual nossos corpos entraram em contato. Do que chamamos 
“natureza” [...] ou de outras pessoas (prontas, como dificilmente antes em nossa 
memória, a devastar nosso lares e empregos ameaçando destruir nossos corpos 
com a súbita abundância de atrocidades terroristas, crimes violentos, agressões 
sexuais, comida envenenada, água ou ar poluídos).385 

 
A nova realidade, portanto, apôs aos tipos tradicionais, expressos pelo resultado 

naturalístico, novas formas de criminalidade, marcadas pela abstração. 

 

Com efeito, apagam-se as tradicionais delimitações dos elementos penais: o nexo de 

causalidade, obscurecido pela falta de uma relação causal ou pela acumulação de condutas, 

                                                        
384 BECK, Ulrich, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, cit., p. 102. 
385 BAUMAN, Zygmunt, Medo líquido, cit., p. 11. 
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junta-se ao ocaso da culpa, que deixa de ser fundamento e limite da pena, com a criação de 

presunções de culpabilidade pela criação do risco, assim como pela sua substituição por um 

conceito de conduta diligente386. A incerteza atinge até mesmo a identificação das vítimas, 

visto que ninguém pode manter-se alheio aos possíveis danos do progresso. No caso dos 

contaminantes emergentes, como dito, em última medida as vítimas são também autoras das 

situações de risco. 

 

Como se vê, os crimes não advêm mais apenas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, 

considerando a divisão tripartida como a atualmente mais aceita teoria do crime.387 

 

Mas o direito penal atual não reflete as incertezas e inseguranças da sociedade 

contemporânea apenas em seus conceitos. Ao contrário, também as reproduz em seus 

instrumentos. 

 

De fato, em busca de soluções para os dilemas criminais pós-modernos, construiu-se 

o que se denomina direito penal de perigo.388 

 

Esse novo direito, que se propõe substituto do direito penal liberal, baseia-se na 

antecipação da tutela penal, evitando-se assim a realização do dano. Portanto, excluído o 

desvalor do resultado (que só poderá ser hipoteticamente considerado), o injusto cinge-se à 

apreciação do desvalor da ação, com base nos conceitos de risco tolerável e perigo 

                                                        
386 ROMEO CASABONA, Carlos María. El principio de precaución en las actividades de riesgo. In: 

CASTELLANO RAUSELL, Pedro (Dir.). La responsabilidad penal de las actividades de riesgo. Madrid: 
Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2002. p. 13 e 17. (Cuadernos de 
Derecho Judicial, n. 3). Disponível em: <http://ppje.poderjudicialchiapas.gob.mx/pdfs/2002-8.pdf>. Acesso 
em: 30 out. 2017. 

387 Compatível tanto com a teoria da ação causalista quanto com a finalista. Há quem defenda, no Brasil, uma 
teoria bipartida, que concebe o crime dividido em fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um 
pressuposto para a aplicação da pena. Vale registrar a posição funcionalista adotada por Roxin, que estabelece 
uma tripartição entre tipicidade, antijuridicidade e responsabilidade. Segundo o autor: “Assim como o injusto 
deve ser sistematizado desde as tarefas do direito penal – a defesa contra riscos socialmente insuportáveis – 
utilizando-se de regras de imputação dela decorrentes, a responsabilidade, como segunda categoria central 
do sistema do fato punível, deve fundar-se sobre a teoria dos fins da pena. Enquanto teoria do ilícito responde 
à pergunta sobre que atos são objeto de proibições penais, a categoria da responsabilidade visa solucionar o 
problema dos pressupostos com base nos quais o agente poderá ser responsabilizado penalmente pelo injusto 
que praticou.” (ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. rev. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 85). 

388 A propósito do tema, confira-se a obra homônima de Renato de Mello Jorge Silveira. Nela, o autor esclarece 
que há quem opte pela denominação direito penal de risco, ou da sociedade de risco. No entanto, preferível 
o termo direito penal de perigo, utilizado pelos adeptos da Escola de Frankfurt, em referência aos tipos de 
perigo (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal de perigo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 15). 
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penalmente relevante. Aplica-se segundo a imputação objetiva e através dos tipos de perigo, 

notadamente abstratos. Ademais, flexibilizam-se as noções de imputação, tanto quanto os 

princípios garantistas (tais como a tipicidade e a taxatividade). 

 

Se a novel teoria almejou trazer segurança à sociedade pós-moderna, adequando-se 

a suas necessidades de tutelar o risco, na prática é inegável que trouxe insegurança ao direito 

penal, abrindo o flanco para as críticas de que teria levado a prevenção longe demais. 

 

De toda sorte, parece certo que ao enfrentamento, o direito penal de perigo preferiu 

uma resposta simbólica, deslegitimando-se em consequência. 

 

Aos problemas que continuam sem solução, dentre os quais se destacam aqueles 

afetos ao tema ambiental, restará mais, por certo, que desolação. Para tanto, há que se 

procurar respostas compatíveis com a segurança que a disciplina penal exige. 

 

É possível entrever-se, portanto, uma reformulação do direito penal de perigo nem 

tanto ao mar, nem tanto à terra, como já dizia a sabedoria popular, com a aplicação 

complementar à formulação tradicional. 

 

Também possível, segundo Renato de Mello Jorge Silveira, a adoção de saídas de 

outra ordem, como o direito de intervenção, nos moldes da Escola de Frankfurt, ou a criação 

de um direito de duas velocidades, como defende Silva Sánchez, ou mesmo o direito penal 

do inimigo de Jakobs.389 

. 

Silva Sánchez, por exemplo, entende que, “ao contrário da proposta do ‘Direito da 

Intervenção’, não haveria nenhuma dificuldade em admitir esse modelo de menor 

intensidade garantística dentro do Direito Penal”390. 

 

Como se verá ao final, para a tutela do meio ambiente, defende-se a criação de uma 

estrutura autônoma e mista de responsabilização baseada na prevenção que, sem 

                                                        
389 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito penal econômico como direito penal de perigo, cit., p. 181. 
390 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. cit. p. 141. 
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descaracterizar os pressupostos dos direitos civil e penal, mas antes, coordenando suas 

respostas, estabeleça uma responsabilidade ambiental efetiva. 

 

3.3.3 Âmbito punitivo da proteção das águas e os contaminantes 

emergentes. Limites e subsidiariedade da proteção penal 
 

Segundo Hassemer, o chamado direito penal simbólico é fruto da crise da disciplina 

orientada para suas consequências. No entanto, a vinculação das leis penais a efeitos 

simbólicos não é, a princípio, digna de reprovação. Para o autor, mesmo uma norma 

concreta como o homicídio carrega a “esperança preventiva de fortalecer o respeito à vida 

humana”.391 

 

O problema estaria, portanto, não na sua existência, mas sim na sua exacerbação, 

ou seja, quando as funções “latentes” predominam sobre as funções manifestas de uma 

norma, numa sobreposição da aparência sobre a realidade392. Entre os possíveis exemplos, 

Hassemer situa as leis penais ambientais, que teriam o caráter de uma apelação moral pela 

tomada de consciência ecológica. 

 

Parece claro que a expansão do direito penal encontra limites e, portanto, nem todo 

dano ao meio ambiente será objeto de resposta penal393:  

 
Mesmo que a pena seja proporcional a determinado delito em abstrato, se a 
contenção desta prática for possível por outros segmentos jurídicos, a utilização 
da sanção criminal não poderá ser considerada adequada.394 

 
Nesse sentido e ilustrativamente, Roxin prescreve, para um direito penal do futuro, a 

aplicação do princípio da subsidiariedade, reconhecendo que, por suas características 

                                                        
391 HASSEMER, Winfried, Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos, cit., p. 23. 
392 De acordo com o autor, o próprio termo “simbólico” não possui um conceito preciso, sendo comumente 

associado à oposição entre “aparência” e “realidade”. 
393 A propósito, Alamiro Velludo Salvador Netto: “Não é porque o meio ambiente fora aceito como passível 

de tutela penal que todo e qualquer conteúdo de agressão ambiental deva se configurar como um injusto penal 
material. A aceitação do bem jurídico não pode pressupor toda e qualquer forma de proteção, derivando daí 
toda a problemática que converge na temática da legalidade e da tipicidade, tais como: os delitos de perigo 
abstrato (crimes de mera conduta perigosa) e as normas penais em branco e a acessoriedade administrativa. 
Esses exemplos são demonstrativos do desespero protecionista ao bem jurídico, até como reflexo da crise de 
eficácia do direito em geral.” (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Finalidades da pena: conceito 
material de delito e sistema penal integral, cit., p. 41). 

394 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo, Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 163. 
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restritivas e garantistas, essa disciplina só poderia configurar a ultima ratio da política social, 

atuante apenas nas hipóteses em que o resultado de pacificação não puder ser alcançado por 

meios menos gravosos. Não obstante, sobre o porvir da matéria penal, afirma: 

 
[...] no estado social de direito, o direito penal tem futuro. [...] Apesar das expostas 
possibilidades de uma limitada descriminalização, pode-se profetizar, como saldo 
geral, um aumento dos dispositivos penais. [...] Sociedades simples podem 
arranjar-se com os dez mandamentos ou análogas normas básicas. Mas a moderna 
sociedade de massas só se deixa controlar através de abrangentes 
regulamentações. Também os novos desenvolvimentos trazem consigo 
imediatamente uma enxurrada de novos dispositivos jurídicos. Isso é válido [...] 
também para as crescentes ameaças ambientais.395 

 
Com efeito, a resposta criminal deve necessariamente ser compreendida como ultima 

ratio. Última, mas ainda assim, alguma, o que traduz a necessidade de impedir que o direito 

penal assista silente à agonia e morte das águas brasileiras. 

 

Assim, quando exigida, a resposta penal, subsidiária ou supletiva, deve atuar com 

efetividade e rigor, criminalizando as atividades - ainda que lícitas - mais perigosas, tais 

como os contaminantes emergentes aqui estudados. 

 

A sociedade de risco, convém lembrar, conduz necessariamente a um Estado 

vigilante e de prevenção que impacta diretamente a formulação do direito penal, porquanto 

este é tanto produto social quanto político. 

 

Mas se é certo que a legislação penal não pode desprezar os anseios sociais, 

igualmente não poderá tornar-se fruto irrefletido do clamor social, sob pena de desnaturar-

se enquanto ciência. 

 

Hodiernamente, o direito penal encontra-se numa encruzilhada. Sendo ainda 

desconhecido o rumo que tomará, é imprescindível, todavia, que leve ao mesmo e último 

fim: a proteção autônoma do meio ambiente, ou seja, reconhecida não apenas em função da 

proteção da vida humana (ou ainda da saúde ou segurança), mas como pré-condição para 

toda forma de vida no Planeta, libertando-lhe, assim, das amarras utilitaristas. 

 

Consoante afirma Renato de Mello Jorge Silveira: 

 
                                                        
395 ROXIN, Claus, Estudos de direito penal, cit., p. 15. 
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A tutela dos interesses difusos iniciou por trilhar um caminho que inovou o Direito 
Penal. Mostrando as diferenças que estes interesses guardam dos interesses 
individuais, devem-se buscar novas formas para o combate da criminalidade pós-
industrial. [...] Utilizando-se de elementos do Direito Penal, Civil e 
Administrativo, delineia-se nova forma de combate aos crimes contra os interesses 
difusos. Esta nova visão do problema, por certo, não deve implicar em mera prisão, 
mas sim em outra multiplicidade de sanções, as quais hão de se mostrar mais 
eficazes tanto na repressão quanto na prevenção. Quiçá, dessa forma, melhor se 
consiga defender aquilo que hoje só simbolicamente é protegido.396 

 
Assim, a proteção penal contra a poluição por contaminantes emergentes parte da 

constatação de que as normas jurídicas extrapenais, provenientes sobretudo do direito civil, 

não são suficientemente eficazes para a integral defesa e conservação das águas, não 

prescindindo, portanto, do reforço da intervenção do direito penal. 

 

3.4 Precaução como elo das responsabilidades pela poluição das águas por 

contaminantes emergentes 
 

Para Teresa Ancona Lopez, a responsabilidade civil não estaria em crise, mas, ao 

contrário, encontra-se em expansão397. E o motivo é a tendência de aplicação da precaução, 

que a despeito de não ser um princípio novo, apenas recentemente passou a revestir-se da 

função de antecipar potenciais riscos inerentes à sociedade contemporânea.398 

 

Precaução, segundo ensina a autora, “vem do latim tardio praecautio-onis, que deriva 

de praecavere, ser cauteloso, guardar-se. É uma conjunção do prefixo prae – equivalente a 

pré (anterior) – e da raiz cavere – tomar cuidado, estar em guarda”.399 

 

Já o termo princípio, segundo Canotilho, consistiria numa norma jurídica400, cuja 

função é a otimização de um direito ou bem jurídico, por meio de exigências que devem ser 

prima facie realizadas.401 

 

                                                        
396 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge, Direito penal supra-individual: interesses difusos, cit., p. 216-217. 
397 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010. p. 64. 
398 Com efeito, o princípio da precaução (Vorsorgeprinzip) foi desenvolvido em seus atuais moldes na década 

de 1970 no direito alemão (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 89). 
399 LOPEZ, Teresa Ancona, Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil, cit., p. 99. 
400 Conforme ressalva o autor, a teoria da metodologia jurídica tradicional adota posição conceitual diversa, 

que distingue normas e princípios (CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito constitucional e teoria da 
constituição, cit., p. 1.160 e 1.255). 

401 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito constitucional e teoria da constituição, cit., p. 1.161-1.162. 
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Não é à toa, portanto, que o princípio da precaução foi introduzido no direito por 

meio da disciplina ambiental, nela refletindo um juízo de valor que diz respeito não ao que 

o homem ainda é capaz de fazer, mas quanto mais a natureza será capaz de suportar.402 

 

Assim, trata-se de princípio fundado na incerteza e irreversibilidade de danos, 

corolário dos avanços científicos e tecnológicos, que impõe a eliminação ou minimização 

do risco403. Sob outro ângulo, a juridicização dos riscos implica, inevitavelmente, a análise 

da precaução. 

 

Toma-se aqui por base, vale registrar, a distinção entre os princípios da precaução e 

prevenção, este último aplicado quando o risco de dano não for hipotético, mas real.404 

 

À vista disso, pode-se afirmar que o conceito foi legislado pela primeira vez405 na 

Conferência que ficou conhecida como ECO 92. Como se vê no princípio 15 da Declaração 

do Rio de Janeiro: “Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 

certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.”406 

 

A versão brasileira fez constar o termo ameaça, muito provavelmente baseando-se 

no texto em inglês, em que se empregou threat. Diversamente, as traduções francesa e 

espanhola utilizaram, respectivamente, os vocábulos risque e peligro407, o que demonstra a 

utilização por vezes indistinta dos conceitos de risco, perigo e ameaça. 

 

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

301. 
403  Nesse sentido: “A aplicação e a discussão do princípio da precaução centraram-se na ação para prevenir ou 

se abster de contribuir para possíveis e sérios danos irreversíveis à saúde e ao meio ambiente, a título 
individual ou em termos de consequências ambientais ou de saúde generalizadas. Em particular, o princípio 
da precaução tem sido incorporado aos regulamentos dirigidos às substâncias tóxicas ou persistentes e/ou 
bioacumuláveis, e ultimamente o princípio tem sido aplicado a problemas com a presença de indeterminação 
e ignorância.” (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 100). 

404 LOPEZ, Teresa Ancona. Responsabilidade civil na sociedade de risco. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 105, p. 1.225, jan./dez. 2010. Disponível em: 
<www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/download/67932/70540>. Acesso em: 11 fev. 2017. 

405 O conceito de prevenção, no entanto, já havia sido previsto na Convenção de Basileia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, de 1989. 

406 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Rio de Janeiro, 3 a 14 de junho de 1992. 
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. 

407 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 91. 
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Não obstante, embora retratem perspectivas complementares de um mesmo 

fenômeno, tecnicamente risco e perigo não se confundem, sendo o conceito de perigo 

aplicável para os riscos conhecidos.408 

 

No Brasil, o princípio da precaução também foi previsto no preâmbulo da Convenção 

da Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994  

−“Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de 

diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para 

postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça”409 −, assim como na Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, aprovada pelo Decreto Legislativo 

n. 1, de 1994:410 

 
Artigo 3  Princípios [...] 3. As Partes devem adotar medidas de precaução para 
prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos 
negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de 
plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas 
medidas. 

 
No que diz respeito à produção jurídica própria, conquanto não tenha havido uma 

definição do princípio da precaução, constou ele dos seguintes diplomas: Lei n. 11.105, de 

24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança)411, Lei 12. 187, de 29 de dezembro de 2009 

                                                        
408 A propósito, conferir: LOPEZ, Teresa Ancona, Responsabilidade civil na sociedade de risco, cit., p. 1.225. 

Da diferenciação, conclui-se que a opção do direito penal pelo termo perigo revela a escolha por uma menor 
abstração do tipo e, em contrapartida, maior segurança, tão cara à matéria. 

409 BRASIL. Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994. Aprova o texto da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-2-3-fevereiro-1994-358280-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 dez. 2017, e promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março 
de 1998 (BRASIL. Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998. Promulga a Convenção sobre Diversidade 
Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2519.htm >. Acesso em: 20 dez. 2017). 

410 BRASIL. Decreto Legislativo nº 1, de 1994. Aprova o texto do Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima, adotada em Nova Iorque, em 9 de maio de 1992. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-1-3-fevereiro-1994-358285-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 20 dez. 2017. O texto foi posteriormente promulgado pelo 
Decreto n. 2.652, de 1o de julho de 1998 (BRASIL. Decreto nº 2.652, de 1o de julho de 1998. Aprova o texto 
do Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em Nova Iorque, em 9 de maio 
de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2652.htm>. Acesso em: 20 dez. 
2017). 

411 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre 
a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida 
Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de 
dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em: 17 dez. 2017. 
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(Política Nacional sobre Mudança no Clima – PNMC)412, Lei n. 12.305, de 02 de agosto de 

2010 (Política Nacional de resíduos sólidos)413 e Decreto n. 5.300, de 7 de dezembro de 2004 

(Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC)414. 

 

Também no direito penal, a precaução foi expressamente prevista, como se deflui da 

redação da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98): 

 
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 
[...] 
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 
adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em 
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

 
A par do princípio da precaução415, e sem com ele confundir-se, Paulo Affonso Leme 

Machado aponta haver um “princípio do controle do risco”416, objetivamente mais amplo, 

contido no inciso V do artigo 225 da Constituição Federal: 

 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
[...] 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

 
No que concerne à poluição por contaminantes emergentes, o princípio da precaução 

impõe o afastamento de uma análise puramente econômica (custo-benefício) do problema, 

a qual permite que novas substâncias sejam produzidas e comercializadas sem a segurança 

necessária, ao mesmo tempo que rejeita a oneração, em prol de novas tecnologias para 

tratamento das águas. Compele, igualmente, à regulação normativa, por meio do 

                                                        
412 BRASIL. Lei nº 12. 187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
− PNMC e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

413 BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

414 BRASIL. Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, 
que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro − PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da 
zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5300.htm>. Acesso em: 17 dez. 2017. 

415 Expressamente constante da Lei n. 12. 608, de 10 de abril de 2012: “Art. 2º [...] § 2º A incerteza quanto ao 
risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de 
risco.” (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm>. 
Acesso em: 17 dez. 2017). 

416 MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro, cit., p. 102. 
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estabelecimento de parâmetros conservadores para os contaminantes emergentes, tanto 

quanto o estabelecimento de um regime de responsabilidade antecipatório do dano. 

 

3.4.1 Contribuições para uma tutela autônoma 
 

Se a imprevisibilidade do risco não pode ser posta na balança, pois ela advém de tudo 

e de todos, tampouco poderá ser enfrentada com a força da espada, sob pena de a todos 

decapitar. A justiça demanda, nesse cenário, novos instrumentos, tanto quanto novas armas. 

 

Conforme afirma Juarez Freitas: 

 
 A mais alta meta do intérprete sistemático está em produzir – com fundamentação 
normativa e empírica – a unidade complexa do sistema jurídico. Sublinhe-se que, 
em qualquer ramo do Direito, o intérprete – nos limites impostos pelo objeto com 
o qual interage – é quem concede objetividade, consciência e unidade coerente ao 
Direito Positivo, não o contrário, como muitos até hoje supõem.417 

 
As considerações que aqui se entreviram têm especial importância, uma vez que, em 

pouco menos de três séculos, parte significativa do quociente dos processos produtivos foi 

lentamente diluída nos corpos hídricos418. E, muito embora seja nítido o agravamento 

progressivo desse processo, mister reconhecer que ele não representa a totalidade dos riscos. 

 

Na verdade, enquanto a poluição “visível” representa um dano conhecido – mas nem 

por isso menos preocupante −, boa parte dos contaminantes emergentes compõe um perigo 

estranho à população e muitas vezes, como se viu, também à ciência. 

 

Trata-se, portanto, de um risco hodiernamente incontrolável, que vulnera a vida 

humana de maneira sorrateira e silenciosa, na frequência de cada gole. 

 

Para lidar com ele: 

 
Necessitamos de uma nova ciência que saiba lidar com a enorme complexidade 
das interdependências. Enquanto não existirem projeções seguras – levando-se em 

                                                        
417 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 267-268. 
418 Não obstante 99,4% dos municípios brasileiros possuam serviço de abastecimento de água, apenas 28,5% 

contam com algum tratamento para não descartar o esgoto bruto diretamente nos rios (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa nacional de saneamento básico 2008. 
Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45351.pdf>. 
Acesso em: 17 dez. 2017). 
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conta, particularmente, a irreversibilidade de muitos processos em curso  −, a 
prudência será a melhor parte da coragem e certamente um imperativo da 
responsabilidade.419 

 
Disse Klaus Günther que “em cada época há certas palavras às quais se vincula mais 

intimamente o espírito objetivo de uma sociedade. [...] Atualmente, o conceito de 

‘responsabilidade’ parece desempenhar esse papel”.420 

 

Apesar disso e de todo o esforço de produção dogmática-jurídica, não se logrou 

chegar a uma resposta que seja ao mesmo tempo legítima e efetiva. 

 

De fato, a fim de superar as limitações de suas respectivas tutelas, procuram o direito 

civil e penal, um no outro, a própria completude. 

 

Dessa forma, o direito civil endureceu-se, buscando funções punitivas para a 

responsabilidade civil, enquanto o direito penal arrefeceu-se, conferindo efeitos civis para a 

responsabilidade penal, a par de ter ampliado seu campo de atuação, para tutelar muitas das 

condutas da vida civil. 

 

A despeito da mútua aproximação, direito civil e penal continuam distantes do 

objetivo propugnado. 

 

E se todos os malabarismos jurídicos parecem não ter levado ao destino almejado, 

conjectura-se se o caminho escolhido foi de fato o melhor ou até mesmo o correto, diante do 

lugar comum que se tornou a expressão crise da responsabilidade. 

 

Convém, então, lembrar o que a doutrina parece ter olvidado: o direito é uno, sendo 

sua segmentação meramente didática, a fim de facilitar tanto seu estudo quanto sua 

aplicação. Se a divisão não atende mais esse último aspecto, o que impedirá seu afastamento? 

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

307. 
420 Para Klaus Günther, a responsabilidade revela as mudanças na autocompreensão da sociedade moderna, 

que passa por um movimento de juridicização, com o escopo de identificar quem responde pelo controle de 
riscos e como são imputados os prejuízos decorrentes da situação de irresponsabilidade organizada 
(GÜNTHER, Klaus. Responsabilização na sociedade civil. In: PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, 
Marta Rodriguez de Assis (Orgs.). Teoria da responsabilidade no estado democrático de direito: textos de 
Klaus Günther. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1-3. (Série Direito em Debate. Direito, Desenvolvimento, 
Justiça). 
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Com efeito, ao menos na temática da responsabilidade ambiental, parece que a 

manutenção de responsabilidades formalmente estanques se tornou perniciosa. 

 

Do ponto comum que foi o estabelecimento da precaução como princípio orientador 

da proteção ambiental, entrevê-se uma possível resposta. 

 

Diante disso, apregoa-se não um retorno à unidade de forma a abolir qualquer limite, 

uma vez que se reconhece funções diferentes às também diferentes responsabilidades. 

 

Antes, propõe-se a compreensão teleológica tanto da unidade quanto da separação, 

permitindo que as responsabilidades atuem de forma coordenada e sucessiva, agasalhadas 

pelo que se denominou responsabilidade ambiental. 

 

Trata-se, portanto, de refutar o direito de emergência vigente, que reduz a 

responsabilidade a um instrumento paliativo dos riscos pós-modernos. Ao contrário, a 

poluição por contaminantes emergentes demanda um planejamento normativo que, fundado 

na prevenção e na análise do risco, discipline prima face a responsabilidade civil da poluição 

das águas por contaminantes emergentes, conferindo o sucessivo ou substitutivo reforço 

penal para os casos mais graves, em que não se pode prescindir da força para assegurar o 

equilíbrio. 

 

Sem que se neguem os vários avanços conquistados quer na responsabilidade civil, 

quer na penal, e muito longe de defender-se o retrocesso decorrente de sua revogação, caso 

fosse isso factível, limita-se a proposta a eliminar os excessos corrosivos de suas disciplinas, 

respeitando-se, pela unidade, as diferenças basilares. 

 
Diante do Direito Civil compensatório, o Direito Penal aporta uma dimensão 
sancionatória, assim como a força do mecanismo público de persecução de 
infrações, algo que lhe atribui uma dimensão comunicativa superior, inclusive de 
modo independente da conexão ético-social tradicionalmente inerente a todos os 
seus ilícitos421. 

 

                                                        
421 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. cit. p. 141. 
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Nas palavras de Jonas, “necessitamos de uma nova ciência que saiba lidar com a 

enorme complexidade das interdependências. A incerteza poderá ser o nosso destino 

permanente – o que acarreta consequências morais”.422 

 

Não obstante, até o momento, a matéria encontra-se à deriva, aguardando uma 

revolução científica423 que longe está de parecer à vista. 

  

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

307. 
423 O termo é considerado a partir do conceito de Kuhn, que o define como “episódios de desenvolvimento não 

cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, 
incompatível com o anterior” (KUHN, Thomas S. A Estrutura das revoluções científicas. Tradução de 
Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. p. 125). 



135 

 

CONCLUSÃO 
 

Se o direito é de fato, como se procurou mostrar, essencialmente um fenômeno social, 

que surge espontaneamente a partir da formação das primeiras comunidades, derivado da 

necessidade de ordem inerente ao ser humano, em sua dimensão intersubjetiva, pode-se 

concluir que a conformação de uma nova realidade − a da crescente poluição das águas por 

contaminantes emergentes − conduz à construção de um novo aparato jurídico que lhe seja 

consentâneo, dotado de instrumentos capazes de corresponder à necessidade de ordem, tal 

qual ela se apresenta na sociedade pós-moderna, sob pena de instaurar-se a anomia. 

 

A síntese histórica levada a cabo teve como escopo assinalar, portanto, como o direito 

surge da sociedade e evolui impulsionado – e em parte condicionado − pelo próprio 

desenvolvimento dela. Assim, num movimento não plenamente linear, caminhou-se de um 

direito uno, mais empírico do que propriamente jurídico, para o tecnicismo de um sistema 

altamente complexo e especializado, no qual se dá o progressivo afastamento do direito civil 

e penal. 

 

Em paralelo, objetivou-se situar a questão ambiental no evoluir do direito, mostrando 

que embora a disciplina ambiental seja efetivamente um direito recente, a natureza e suas 

implicações jurídicas encontram-se presentes desde o momento em que o ser humano e seus 

pares estabeleceram sobre ela seu domínio, a fim de suprir suas necessidades. A apropriação 

e repartição do meio ambiente (suum), aposta ao pensamento antropocentrista, não obstante 

tenham sido sistematicamente questionados a partir da década de 1970, subsistem no direito 

positivo, o que obsta uma completa autonomia da tutela ambiental. 

 

Ainda em seu âmbito, traçou-se um panorama da proteção das águas, elemento 

indispensável à vida no Planeta, mas que tem se tornado cada vez mais escasso, em função 

da interferência perniciosa do ser humano. A indisponibilidade hídrica foi analisada a partir 

de duas perspectivas: a qualitativa e a quantitativa, destacando-se, dos seus múltiplos fatores, 

a pressão pelo aumento da demanda e a poluição. 

 

Delimitando o conceito de poluição das águas e seus aspectos legislativos relevantes, 

tratou-se de investigar uma das formas mais perniciosas de poluição atualmente conhecida, 
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a dos contaminantes que de alguma forma emergiram na sociedade pós-moderna. Procurou-

se, então identificar suas características e possíveis riscos. 

 

Em seguida, esquadrinhou-se o instituto da responsabilidade, seu desenvolvimento e 

as consequências que atingiram seu regime jurídico, decorrentes das transformações sociais 

que tiveram curso após a Revolução Industrial e que expuseram toda a sociedade − sem 

distinção – a riscos incalculáveis. 

 

Esse novo cenário forjado pela sociedade de risco ameaça a própria continuidade do 

Planeta, em particular pelo desenvolvimento do conhecimento racional e técnico-científico 

com potencial autoaniquilatório (como a bomba nuclear e as armas biológicas), e pela 

degradação multifatorial dos elementos ambientais que dão suporte à vida. 

 

Procurou-se mostrar que a busca de soluções jurídicas para enfrentar o cenário de 

incertezas fabricadas conduziu a uma incompleta proteção ambiental, que no âmbito da 

responsabilidade se revela na falta de articulação das esferas civil e penal, as quais buscaram 

compensar a limitação material com uma ampliação de suas funções, juntamente à 

flexibilização de suas categorias nucleares, apresentando resultados mais (direito civil) ou 

menos (direito penal) satisfatórios. 

 

A despeito da indenização e da repressão permanecerem sendo funções essenciais às 

responsabilidades civil e penal, respectivamente, o instituto da responsabilidade foi 

historicamente construído sobre o princípio alterum non laedere, do qual se presume a não 

causação de dano. 

 

Diante disso, e considerando os riscos potenciais que a poluição por contaminantes 

emergentes representam, sustentou-se a legitimidade da função preventiva. 

 

O que se defende, portanto, é a construção de um regime coordenado das 

responsabilidades civil e penal para que, sob a denominação ambiental, tenha ele equilíbrio 

e força suficiente para assegurar uma tutela das águas em relação aos contaminantes 

emergentes que seja ampla e, acima de tudo, efetiva. 
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Como afirmou Josserand, “temos sêde de justiça, isto é, de equilíbrio jurídico, e, 

quando acontece um desastre, procuramos logo o responsável; queremos que haja um 

responsável”424. Ocorre que, no caso dos contaminantes emergentes, ainda que se atribua 

responsabilidade ao ciclo de vida do poluente, do berço ao túmulo ou do berço ao berço − 

como se diz na responsabilidade pelo ciclo de vida do produto nos resíduos sólidos −, não é 

possível eximir, em última análise, a responsabilidade de toda a humanidade, uma vez que 

a poluição atual é reflexo direto da sociedade pós-moderna, que assumiu o risco de sua 

imprudência, materializada nas ações e omissões rotineiras de cada indivíduo. 

 

Faz-se necessário, pois, conforme sustenta Patrícia Faga Iglecias Lemos, “um 

sistema forte de responsabilização, de forma que seja melhor prevenir do que reparar os 

danos causados”.425 

 

Para alcançar tal objetivo, defendeu-se uma leitura sistemática das responsabilidades 

civil e penal, buscando, na diversidade, a unidade original. A partir dessa premissa, buscou-

se o prelúdio de uma responsabilidade ambiental a partir do princípio da precaução, que se 

torna o ponto de convergência daqueles institutos. 

 

Uma nova responsabilidade ambiental esteia-se na adoção de um também novo 

substrato axiológico, que reconheça na plurissignificação da responsabilidade um necessário 

conteúdo ético-principiológico. 

 

Os contaminantes emergentes, por conterem substâncias efetiva e potencialmente 

perigosas, capazes de reverberar tanto no campo civil quanto penal, evidenciam não ser mais 

possível conceber os danos ambientais como questões estanques, mas sim problemas 

umbilicalmente afetos à condição humana. 

 

Embora a proposta aqui apresentada implique um novel instituto de responsabilidade, 

ela não pressupõe a abolição dos regimes anteriores, mas apenas sua readequação, conforme 

o conceito negativo de justiça (alterum non laedere). 

 

                                                        
424 JOSSERAND, Louis, Evolução da responsabilidade civil, cit., p. 550. 
425 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, cit., p. 134. 
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Isso significa que, no caso da poluição das águas por contaminantes emergentes, a 

responsabilidade deverá ser eminentemente preventiva, porquanto o risco é, ele próprio, 

lesivo. 

 

Diante disso, supõe-se um plexo das responsabilidades, estabelecendo-se 

inicialmente, face ao risco, uma vigorosa resposta civil, preservando assim o direito penal 

como ultima ratio, legítimo apenas naquelas hipóteses em que, face à insuficiência ou 

impossibilidade da tutela civil, o risco ao direito justifique o uso da força preventiva. 

 

A unicidade, ao estabelecer uma totalidade orgânica, garante a inexistência de 

contradições sistêmicas genetrizes de injustiça, ao passo que, conjugada ao princípio da 

precaução, garante a efetividade da responsabilidade ambiental. 

 

Em última análise, o que se busca reconhecer é a incompatibilidade do atual regime 

de responsabilidade com a finalidade precípua de servir de instrumento à justiça, bem como 

a necessidade subsequente de superar o que parece ter-se convertido no enigma da esfinge. 

 

O que se esboçou aqui foi um possível caminho, dentre uma infinidade de outros. Foi 

ele proposto, porém, a partir de uma perspectiva fenomenológica-epistemológica, fundada 

na constatação empírica de que, a despeito de todas as soluções apresentadas até o momento, 

a crise global aprofunda-se, sem dar mostras de arrefecimento. 

 

Se há algo de certo nas incertezas da pós-modernidade, é que não há atalhos, 

tampouco respostas fáceis. A evolução do direito demonstrou a inegável necessidade de 

mudanças valorativas profundas na relação do homem com a natureza e o estabelecimento 

de uma nova ética para a responsabilidade, que a sociedade pós-moderna não parece disposta 

a aceitar. 

 

Ao poluir o meio ambiente, e com mais razão o elemento que lhe é imprescindível, 

o ser humano faceia o dilema sobre sua própria existência: aceitar o destino com indolência 

e deixar-se ser devorado, ou tomar-lhe as rédeas, decifrando os próprios limites de sua ação, 

antes que seja tarde (se já assim não o for). 
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Juridicamente, procurou-se demonstrar a possibilidade e a necessidade de um avanço 

dogmático em direção à tutela autônoma da responsabilidade pela poluição por 

contaminantes emergentes fundada na precaução. 
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