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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. 165 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. Contaminação de 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. 165 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 responsibility 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 responsibility for the 

contamination of water by emerging contaminants. 

 
 
Keywords: Environmental responsibility. Water contamination. 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 dos ancestrais institutos jurídicos, intrinsecamente 

relacionados à formação do próprio homem enquanto ser social, podemos 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 

estudos 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. 
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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. 

 
Nas palavras de Ulrich Beck: “Na modernidade desenvolvida [...] emerge um novo 

tipo de destino ‘adstrito’ em função do perigo, do qual nenhum esforço permite escapar. 

[...] sob o signo do medo; ele não é um ‘resíduo tradicional’, mas um produto da 

modernidade, particularmente em seu estágio mais avançado.”2 

 

Ao estremecer os fundamentos da sociedade moderna, o perigo traça um novo 

curso à humanidade e cria as condições para a construção da intitulada “sociedade de 

risco”, regida pela máxima segundo a qual “não há nada certo além da incerteza”.3 

 
Para 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”.4 

 
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, Grécia, Índia e China. 

 
                                                             
2 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed., reimpr. Tradução de Sebastião 

Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 8. 
3 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. 

4 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. 
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Paradoxalmente, embora a água seja o recurso mais abundante do planeta, 

recobrindo em torno de 70%5 de sua superfície, apenas uma ínfima parcela corresponde à 

água doce aproveitável. 

 

De acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA)6, 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 habitantes7, 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.8 

 

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. 

 

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

Porto Alegre: Bookman. 2013. p. 475. 
6 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. 

7 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. 

8 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. 
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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.9 

 

A cada ano, mais de 1.500 substâncias novas são lançadas no mercado10, 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 

saúde animal e humana. O termo também é aplicado para substâncias antigas, mas que 

eram desconhecidas, em razão da inexistência de tecnologia para sua detecção.11 

 

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.12 

                                                             
9 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. 

10 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. 

11 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. 

12 A afirmação apoia-se em vasta literatura científica. Nesse sentido: “Estudos feitos em laboratório com 
animais expostos a diversas substâncias consideradas IEs 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);” (SILVA, Ana 
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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”.13 

 

Isso posto, considerando que os contaminantes emergentes são exemplos 

emblemáticos dos danos ambientais velados advindos da sociedade pós-industrial, 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 ambiental, a fim de verificar a viabilidade de uma tutela autônoma fundada 

na precaução. 

 

De outro ângulo, a partir da 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. 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 contaminantes que não comportam limites geográficos, a cumulatividade de 

                                                                                                                                                                                        
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). 

13 BECK, Ulrich, Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, cit., p. 10. 
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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 novum”14, 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? 

 
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.15 

                                                             
14 JONAS, Hans, O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, cit., p. 39. 
15 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

170-176. 
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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.16 

 
Feitas essas considerações, passa-se a indicar o conteúdo dos quatro 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.17 

 
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 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. 

  

                                                             
16 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1, t. 1. p. 100. 
17 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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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. 
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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, 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”399. 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”.400 

 

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 produzir efeitos de relevância 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). 

 

                                                             
399 JOSSERAND, Louis, Evolução da responsabilidade civil, cit., p. 550. 
400 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias, Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, cit., p. 134. 



136 

 

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 poluição por contaminantes 

emergentes fundada na precaução. 
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