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RESUMO 

 

O risco é inerente a sociedade moderna, estamos em uma situação denominada Sociedade de Risco 

nos termos de Ulrich Beck, cabendo a todos conforme preceitua a CF/88 a redução desta situação 

catastrófica. A pesquisa visa responder o problema do grau de implementação das políticas 

públicas sustentáveis em âmbito municipal, levando em consideração o paradigma vigente de 

risco socioambiental, a alternativa do desenvolvimento sustentável e responsabilidade de 

promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O objetivo principal da pesquisa é 

demonstrar como as políticas públicas sustentáveis têm sido implementadas pelo ente municipal. 

Os objetivos secundários foram conceituar a responsabilidade e o paradigma de risco, discorrer 

sobre o desenvolvimento sustentável, apresentar a responsabilidade civil. A metodologia elencada 

utilizou uma pesquisa documental e análises de dados do Perfil Municipal. 

 

Palavras-chaves: desenvolvimento sustentável, sociedade de risco, responsabilidade civil, 

políticas públicas sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The risk is inherent in modern society, we are in a situation called the Risk Society under Ulrich 

Beck, and it is up to all of us according to CF/88 to reduce this catastrophic situation. The research 

aims at answering the problem of the degree of implementation of sustainable public policies at 

the municipal level, taking into account the current socioenvironmental risk paradigm, the 

alternative of sustainable development and the responsibility to promote an environmentally 

balanced environment. The main objective of the research is to demonstrate how sustainable 

public policies have been implemented by the municipal entity. The secondary objectives were to 

conceptualize the responsibility and the risk paradigm, to discuss sustainable development, and to 

present civil responsibility. The methodology used a documentary research and data analysis of 

the Municipal Profile. 

 

Keywords: Sustainable development, risk society, civil liability, sustainable public policies.
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INTRODUÇÃO 

O risco é inerente a sociedade moderna, estamos em uma situação denominada 

Sociedade de Risco nos termos de Ulrich Beck, cabendo a todos conforme preceitua a CF/88 a 

redução desta situação catastrófica. O município, assim como os demais entes federativos terão 

essa responsabilidade intricada na atuação, não poderão quedar em estado de latência sobre o 

risco de serem responsáveis por omissão. 

A pesquisa visa responder o problema do grau de implementação das políticas públicas 

sustentáveis em âmbito municipal, levando em consideração o paradigma vigente de risco 

socioambiental, a alternativa do desenvolvimento sustentável e responsabilidade de promover 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A pesquisa justifica-se pela necessidade de se conhecer como o gestor público municipal 

tem se comportado frente ao paradigma de risco e na busca do desenvolvimento sustentável, 

sendo que a omissão poderá ensejar em responsabilização. Deve-se, portanto, verificar com 

frequência como tem ocorrida a busca pelo desenvolvimento sustentável no âmbito municipal, 

sendo este constitucionalmente responsável para tanto.  

O objetivo principal da pesquisa é demonstrar como as políticas públicas sustentáveis 

têm sido implementadas pelo ente municipal. Os objetivos secundários foram conceituar a 

responsabilidade e o paradigma de risco, discorrer sobre o desenvolvimento sustentável, 

apresentar a responsabilidade civil. 

A hipótese apresentada informa o variado grau de institucionalização das políticas 

públicas sustentáveis. Como o termo é por demais amplo, assim como desenvolvimento 

sustentável, haverá diferentes níveis de implementação de políticas públicas sustentáveis, de 

acordo com pilar desenvolvido. Contudo, no geral a hipótese afirma pelo tempo da CF/88 e dos 

eventos internacionais, já existe um grau de implementação de tais políticas públicas, sendo 

necessária a universalização destas. 

A metodologia elencada foi separada em duas partes, na primeira foram utilizadas fontes 

doutrinárias para a articulação dos temas estudados, apresentando autores que são referências 

na área estudada. Já na segunda parte foram utilizados dados coletados pelo Instituto Brasileiro 

de Estatística para demonstração do grau de implementação das políticas públicas sustentáveis. 

Neste ponto, optou-se por três políticas públicas específicas, a assistência social, o crescimento 

econômico e proteção ambiental, representando, respectivamente, os três pilares clássicos do 

desenvolvimento sustentável. 
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Ressalta dizer que o marco teórico do presente trabalho é a Sociedade de Risco descrita 

por Beck, todo o trabalho foi construído de forma a mitigar ou acabar com esse contexto que a 

sociedade contemporânea se encontra. 

O capítulo seguinte serão tradadas o conceito e origem história de responsabilidade, o 

paradigma de risco que toda a espécie humana está inserida e a alternativa do desenvolvimento 

sustentável.  

Após será discutida a responsabilidade civil e todos os institutos correlatos, também será 

debatida a necessária readequação do milenar instituto ao Estado e a questão ambiental, estes 

apresentam peculiaridades que os tradicionais institutos são incapazes de promoverem uma 

efetiva proteção. 

No cerne do trabalho serão apresentados os dados e debatidos o grau de implementação 

das políticas públicas de redução da pobreza, de crescimento econômico municipal e de 

proteção ao meio ambiente no âmbito local. Ao final, serão realizadas apresentadas as 

considerações sobre os temas estudados. 

 

1 RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE 

 

A ideia de retribuir as consequências de acordo com os atos praticados pode ser 

considerada uma das ideias mais simples de justiça. Aquele que provocou o evento deverá arcar 

com os desdobramentos, garantindo assim que todos ajam de uma maneira racional e dentro 

das expectativas, uma vez que não irá querer assumir a consequência de atos por demais 

onerosos. Essa obrigatoriedade colocaria todos os indivíduos dentro de um policiamento 

invisível, a existência desta regra de reposta proporcional ao ato. Ressalta-se que o pressuposto 

parte dos agentes racionais, isto é, todos agem de forma racional para a maximização do próprio 

bem-estar.  

Portanto, a sociedade se fundamentará na ideia de responsabilidade dos agentes, aquele 

que age de uma forma que provoca a existência de consequências, deverá arcar com os custos 

provenientes das consequências, isso evitará a transferência para o inocente, entendido como 

aquele que não tem qualquer responsabilidade sobre o ato, ou ainda a transferência social, 

aquela que a comunidade arcará com os efeitos. Toda a construção do arcabouço normativo da 

sociedade levará em consideração esses termos, aquele que provocou um determinado evento, 

deverá arcar com as custas das consequências. Impedindo assim a transferência para o inocente 

o para a sociedade. 
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Salienta-se que nem sempre o custo de um evento tem um aspecto negativo. A 

sistemática é aplicada tanto para os eventos positivos como os negativos. A ideia de 

responsabilidade está associada ao último, contudo o agente que produzir um evento positivo 

acará com as consequências positivas deste, mantendo assim a noção de responsabilidade. 

Neste capítulo será tratado o conceito do termo responsabilidade, a construção histórica 

do instituto, denominada crise ambiental de Beck que permeia a sociedade contemporânea e a 

alternativa que alia o padrão desejado pela sociedade e a capacidade de existência. 

.  

1.1 Conceito 

 

O conceito é a parte introdutória do conhecimento, a consolidação de um vocábulo 

fornece o significado distintivo, podendo ser usado em variados contextos, mas apresentando 

os meus limites interpretativos.  Portanto, é essencial o entendimento do termo responsabilidade 

para o estudo da responsabilidade civil.  

Bueno (1996) conceitua reponsabilidade de forma bem simples, evocando o a noção de 

pessoalidade e retribuição. Informa o significado do verbete, “responsabilidade, s. f. Obrigação 

de responder pelos seus atos ou pelos de outrem” (BUENO, 1996, p. 572). Observa-se que o 

conceito dele coloca como responsabilidade a resposta de ação de outro, ou seja, ele aceita a 

noção de transcendência da responsabilidade. Ocorre que tal efeito deverá ser interpretado de 

forma sistêmica, evitando assim uma responsabilização de um terceiro inocente. Outro ponto 

interessante no conceito de Bueno é a ideia de obrigação, pesará sobre o agente a 

obrigatoriedade de responder pelos atos, não poderá optar por não responder, será compelido 

por uma instituição/força maior a custear os efeitos do evento.  

Já a Academia Brasileira de Letras (2008) entende responsabilidade como: 

1. Qualidade ou condição de quem é responsável. 2. Obrigação de responder pelos 

atos próprios ou de outrem; encargo; dever, compromisso, ônus: São muitas as 

responsabilidades de seu cargo. 3. (Jur.) Cumprimento das obrigações ou sanções 

impostas por um ato judicial: Provada sua responsabilidade criminal, está sujeito à 

aplicação da pena. 4. Seriedade, sensatez, confiabilidade: É um homem de 

responsabilidade (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 1116). 

 

O conceito apresentado pelo conjunto de imortais é mais completo que o informado por 

Bueno, contudo segue a mesma linha de raciocínio teórico. Salientam que é um status de 

responsável por algum evento, admitem que pode ser pessoal ou extrapessoal. Além disto, 

colocam um significado jurídico, informando que é o cumprimento de uma ordem judicial, 

exemplificam utilizando a matéria penal, provado a existência de um fato típico, antijurídico e 
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culpável, será aplicada uma pena ao sujeito. Colocam ainda três sinônimos para o termo, a saber 

“seriedade, sensatez, confiabilidade” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 

1116), estes refletem comportamentos esperados na sociedade moderna. Todas são qualidades 

buscadas pelas as pessoas e instituições, tal qual a noção de responsabilidade. 

Guimarães (2009) também apresenta considerações sobre o tema, contudo parte mais 

para uma abordagem jurídica, diferentemente dos autores anteriormente citados. Informa sobre 

o termo, “dever jurídico a todos imposto de responder por ação ou omissão imputável que 

signifique lesão ao direito de outrem, protegido por lei” (GUIMARÃES, 2009, p. 521). 

Observa-se o caráter geral, todos poderão arcar com os deveres, informa ainda que poderá ser 

uma ação do sujeito ou uma omissão. Assim, o fato de não fazer o que era devido, poderá 

ensejar a responsabilização. Importante notar que nesta definição não aduz a necessidade de 

responder por um ato de outra pessoa, como é identificado nos conceitos de Bueno e da 

Academia Brasileira de Letras. Por fim, estabelece que a conduta do infrator atingiu um direito 

de outro, que está previamente estabelecido por lei. Continuando a conceituação do termo, 

Guimarães (2009) diz que na seara civil responsabilidade é a “obrigação imposta a uma pessoa 

de ressarcir os danos que causou a alguém” (GUIMARÃES, 2009, p. 591). Observa a 

inexistência da vontade do agente em adimplir com dever, será obrigado a fazer. Além disto, 

deve pagar na proporção do dano ocorrido, a responsabilidade civil está intimamente ligada 

com o dano. 

Abbagnano (2003) em seu dicionário sobre filosofia apresenta uma controvérsia do 

termo, colocando em sentido de colisão com os demais conceitos apresentados, diz, 

“possibilidade de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal 

previsão. Responsabilidade é diferente de imputabilidade (...), que significa a atribuição de uma 

ação a um agente, considerado seu causador” (ABBAGNANO, 2003, p. 855). Na visão de 

Abbagnano (2003) os conceitos estudados informam sobre a imputabilidade do agente e não 

sobre a responsabilidade. Guimarães (2009) conceitua imputabilidade como “conjunto de 

circunstâncias especiais ou de condições necessárias que demonstram a existência de nexo 

causal entre o delito e seu presumível autor” (GUIMARÃES, 2009, p. 383). É notável que o 

conceito de Abbagnano (2003) está estabelecido fora da seara jurídica, busca-se o conceito 

dentro de paradigmas filosóficos. O conceito de imputabilidade no direito brasileiro é 

normalmente identificado na área penal. O conceito de Abbagnano (2003) é relacionado com a 

noção de ética da responsabilidade weberiana. Sendo que o agente deverá adequar sua conduta 

atual para evitar um dano futuro. Tendo em vista que estão em áreas do conhecimento distintas 
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é possível afirmar uma multisignificação do termo, será construído na base do legado do campo 

do saber. Continua a conceituação: 

 

O conceito de responsabilidade inscreve-se em determinado conceito de liberdade, e 

mesmo na linguagem comum chama-se alguém de “responsável” ou elogia-se seu 

“senso de responsabilidade” quando se pretende dizer que a pessoa em questão inclui 

motivos de seu comportamento a previsão dos possíveis efeitos dele decorrentes 

(ABBAGNANO, 2003, p. 855). 

 

O conceito de pessoa responsável de Abbagnano (2003) está intimamente na capacidade 

do sujeito de prever acontecimentos futuros que possam ter uma má influência no 

desdobramento causal e alterar a conduta, adequando a uma trajetória benéfica. Esse conceito 

está ligado ao sinônimo sensatez informado pela Academia Brasileira de Letras (2008), a pessoa 

sensata utilizará os conhecimentos para alterar uma trajetória decrescente, ou ainda, uma pessoa 

guiada pela responsabilidade será confiável para a realização de trocas sociais. 

Por fim, apresenta-se o conceito construído por Bittencourt e Marcondes (2010), que 

mais se adequa a realidade jurídica brasileira. 

 

Do dito até aqui infere-se que responsabilidade é uma posição jurídica consequente, 

derivada da relação jurídica anterior, onde a isuasservância de uma obrigação ou a 

ocorrência de um determinado fato previsto em norma legal ocasionou, por isso, lesão 

ao bem jurídico tutelado, submetendo, agora, o violador (responsável), a deveres 

decorrentes dessa lesão (BITTENCOURT; MARCONDES, 2010, p. 247). 

 

Reafirma o caráter temporal do instituto, haverá uma ação anterior que resultará em um 

resultado posterior. Essa ação anterior violou um direito garantido em lei ou bem juridicamente 

tutelado. Assim, será necessário que o agente adimpla com os deveres constituídos após a 

existência da ação. 

 

1.2 Origem histórica 

 

A responsabilidade está intricada a noção de desenvolvimento das sociedades, apenas 

conseguirão atingir um nível de desenvolvimento se conseguirem fazer os integrantes 

responderem efetivamente pelos atos praticados. Caso não seja possível a colocação de sanção 

sobre a atuação de um sujeito, a sociedade poderá ruir em estado de natureza hobbesiano. 

Assim, a construção da responsabilidade perpassa por diversos períodos da história humana. 

Sociedades anteriores a Roma já tinham mecanismos de pacificação social através da 

responsabilidade de um membro do corpo social. Cita-se os mesopotâmios através do Código 
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de Hamurabi, hebreus com base no Pentateuco, hindus com o Código de Manu e os helênicos 

como os Mestres Drácon e Sólon (ILDEFONSO, 2014). 

Contudo, foi na civilização romana que o instituto se consolidou. Isso é perceptível no 

nome da instituição, palavra “responsabilidade” origina-se do latim re-spondere, que traz o 

significado de recomposição, de obrigação de restituir (MOREIRA, 2015, p. 623). Nota-se que 

a língua utilizada pelos romanos é a base do termo atual responsabilidade. A sociedade romana 

tinha o princípio-base de toda ideia de responsabilidade, sobre o tema disserta Souza: 

  

O princípio neminem laedere já se evidenciava como premissa básica, na Roma 

antiga, em 526 a.C., sendo possível detectar a sua presença no Código Justineaneu, 

também conhecido como Corpus Juris Civilis, especificamente no Digesto 1.1.10.1 

(de Ulpiano), cujo significado pode ser entendido como “não lesar a outrem” 

(SOUZA, 2015, p. 317). 

 

Observa-se um mandamento, não se pode se conduzir de forma a prejudicar outro 

membro da comunidade, deve-se viver em paz e sem atrapalhar a existência das demais pessoas. 

É perceptível a diferença semântica entre esse princípio e os conceitos anteriormente 

apresentados. Nestes são veiculados a noção de reparação, prejudicou alguém e deve reparar, 

já no princípio romano existe a ordem de não lesar ninguém. No conceito preocupa-se com as 

consequências e o princípio como os antecedentes. Há uma clara preferência a pacificação 

preventiva da sociedade romana. Outro ponto interessante do arcabouço jurídico romano é o 

pagamento. O objeto que poderia cair a responsabilização do dano poderia ser o próprio corpo, 

algo que as sociedades contemporâneas rechaçam, via de regra. Informa Silva “o particular, ao 

causar um dano ao seu desafeto, pagava com o próprio corpo. Com o passar dos séculos o 

pagamento deixou de ser com o corpo e passou para o patrimônio” (SILVA, 2013, p. 15). Houve 

uma evolução do método de pagamento, deixou-se de procurar o corpo do indivíduo para os 

bens dele. Tal evolução pode ser atribuída ao processo de formação do princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, um dos inúmeros desdobramentos dele é a impossibilidade de atribuição de 

valor econômico para a pessoa. 

Outro importante ponto de inflexão da responsabilização do indivíduo foi o período 

napoleônico. Neste foi assentado as bases e escrito o Código Civil de Napoleão de 1804, 

diploma normativo que guiou a elaboração de outros códigos pelo mundo. Disserta Silva sobre 

o tema, “o Código de Napoleão (FRANÇA, 1804), influenciado pelo individualismo 

característico do liberalismo, consagrou a culpa como elemento central de toda a 

responsabilidade. Foi a partir de então que iniciou a responsabilidade subjetiva” (SILVA, 2013, 

p. 16-17). Necessário debater sobre dois temas da citação. A questão da culpa e a 
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responsabilidade civil subjetiva serão discutidas posteriormente. Já o estado liberal é um 

importante instrumento interpretativo do diploma. A burguesia pretendia que o Estado não 

interferisse nos negócios econômicos, uma vez que não alcançariam um resultado eficiente. 

Assim, diversos institutos do código foram concebidos para tanto.  

Ao mesmo tempo que evoluía a noção de responsabilidade dos indivíduos também se 

evoluía a reponsabilidade do Estado. Este por muito tempo era considerável inerrante (The king 

can do no wrong) (ILDEFONSO, 2014), essa percepção passava desde a idade antiga com a 

atuação dos Faraós até a antes idade moderna com os reis absolutistas. Sobre essa construção 

histórica, “Estado também, por muito tempo, não se responsabilizou pelos danos causados à 

população. A irresponsabilidade foi adotada desde o período clássico até o fim do Absolutismo. 

Durante o Estado Absolutista os reis não respondiam pelos danos causados aos súditos” 

(SILVA, 2013, p. 16). O indivíduo que já é naturalmente vulnerável na relação com o Estado, 

essa noção é reforçada pela necessidade de estabelecer constituições garantistas, na qual direitos 

são assegurados aos indivíduos, quedava-se em posição ainda mais prejudicada. O rei 

absolutista não respondia por nada, era praticamente um “sol” na terra. Contudo, percebeu-se 

que o Estado também deveria ser responsabilizado por eventuais condutas: 

 

A teoria da responsabilidade subjetiva equiparou o Estado ao indivíduo na medida que 

aquele também passou a arcar com as consequências, sendo, portanto, obrigado a 

indenizar os danos causados aos particulares nas mesmas hipóteses em que existe tal 

obrigação para os indivíduos. Por essa teoria da responsabilização com fundamento 

na culpa cabe à vítima fazer o itinerário probatório para que possa ser indenizada. Não 

basta provar o fato, mas também a ação culposa de seu causador (SILVA, 2013, p. 

17). 

 

Não haveria espaço na sociedade moderna para um sujeito irresponsável, alguém que 

ficasse além de toda noção de pacificação social já construída, não poderia haver um ente 

imune. Todos deveriam arcar com eventuais lesões causados a outros. Grande parte deste 

pensamento foi construído durante o Estado Liberal, o Estado não poderia intervir livremente 

na vida do indivíduo, sendo considerada essa intromissão indevida e prejudicial. Outro ponto 

que também será tratado em tempo próprio é a responsabilidade civil objetiva, contudo o 

instituto apresenta uma importância histórica na evolução da responsabilidade civil estatal. 

Informa Silva sobre o tema: 

 

À medida que a sociedade e as relações humanas tornavam-se mais complexas ficava 

mais difícil provar a culpa pelo dano causado pelo Estado ou particular. O lesado não 

mais precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Assim, a 

responsabilização com base na culpa não foi abandonada de forma imediata, somente 
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no século XX o Estado passou a responder objetivamente pelos danos causados pelos 

seus agentes no exercício da função estatal (SILVA, 2013, p. 17-18). 

 

Nota-se que a evolução da sociedade criou contornos sociais inexistentes, sendo 

necessário novas formas de pacificação da sociedade. Uma dessas novas formas de pacificação 

foi a responsabilidade do Estado, sendo que foi imprescindível a atualização do instituto para 

abarcar a responsabilidade independente de culpa, ou seja, a responsabilidade objetiva. O 

processo dialético que a sociedade humana busca a soluções de problemas que podem ser 

criados pelo próprio processo evolutivo da sociedade. 

 

1.3 Crise ambiental 

 

O processo evolutivo da sociedade atual pode ser conceituado através do conceito de 

crise ambiental. O ser humano conseguiu um patamar de evolução das tecnologias tão grande 

que é capaz de colocar em risco a biosfera, evidentemente colocando a própria espécie humana 

dentro risco. Ressalta-se a diferença de colocar em risco a biosfera e de colocar em risco o 

planeta. É a ideia que a Terra pode viver sem os humanos e demais espécies, mas os humanos 

e as demais espécies não podem viver sem a terra.  

A proteção ambiental surge como um importante componente da equação de existência 

humana equilibrada. As condutas protetivas humanas podem acelerar, frear, parar ou retroceder 

a crise existente. Informa Teixeira (2014): 

 

A notoriedade da degradação ambiental, tendo em vista as catástrofes naturais que 

vêm ocorrendo, mostra a urgência e seriedade com que as questões relativas à proteção 

ambiental devem ser tratadas. O desmatamento de florestas, a contaminação das 

águas, a poluição do ar atmosférico e a devastação das reservas biológicas têm 

acarretado o sofrimento da humanidade; em especial, pelo aumento da temperatura, 

pela desertificação do solo e pelo esgotamento dos recursos naturais, dentre outros 

fenômenos que chamam a atenção para a necessidade da mudança do comportamento 

social (TEIXEIRA, 2014, p. 10). 

 

Diversos impactos ambientais destrutivos para a raça humana são provocados pela 

própria espécie na busca de crescimento econômico. A proposta do Relatório Brundtland surge 

como uma alternativa ao paradigma de crescimento ilimitado vigente.  

Essas condutas foram maximizadas após a revolução industrial, encampou-se uma 

produção muito maior que a até existente, aumentando a produção também foram aumentados 

os impactos ambientais. E, por consequência, o desequilíbrio ambiental existente. Sobre o tema 

“a sociedade do século XXI está hipersensível aos riscos. Terrorismo global, catástrofes 
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ecológicas, crise financeira internacional, pobreza mundial, tudo parece conspirar para um 

clima de incertezas e medo que reacende a chama paranoica do fim do mundo” (TESSAROLO 

et al, 2013, p. 275). Os autores colocam diversas crises que a sociedade contemporânea 

enfrenta, sendo que a questão ambiental é uma delas. Continuam o raciocínio informando do 

paradigma individualista que provoca a perda de laços comunitários e consequente 

enfraquecimento do tecido social, permitindo assim maior vulnerabilidade da sociedade. 

Dissertam, “a força da ideologia individualista hedonista na contemporaneidade faz com que 

os indivíduos se preocupem cada vez mais com sua própria segurança e saúde, enfraquecendo 

os laços sociais” (TESSAROLO et al, 2013, p. 281). Segundo os autores falta de um 

enrijecimento do tecido social de uma determinada sociedade provoca uma fraqueza 

institucional perante as crises existentes. Isso provocaria uma resposta ineficaz contra as crises 

existentes, maximizando-as.  

A ideia de riscos é ressaltada por diversos autores, sendo uma variável explicativa 

importante para conhecimento do paradigma vigente. Gonçalves discorrendo sobre a sociedade 

de risco informa, “sociedade que clama por um novo modelo de justiça ou por uma 

reformulação da ética até então existente, posto que essa tem se mostrado insuficiente frente à 

grandeza e gravidade dos danos ambientais provocados pela sociedade moderna” 

(GONÇALVES, 2014, p. 36). Houve uma alteração das instituições, devem ser reinterpretadas 

levando em consideração a nova escala existente das relações humanas. Os institutos 

anteriormente (responsabilidade) construídos são base deste processo hermenêutico, mas não 

devem ser considerados como a resposta eficiente das novas crises propagadas pela 

humanidade. 

Possivelmente o primeiro autor e que trata melhor a questão dos riscos inerentes a 

sociedade moderna é Ulrich Beck (2011). No seu livro “Sociedade de Risco: Rumo a uma outra 

modernidade”, discute o paradigma existência da sociedade moderna e os desdobramentos nas 

demais instituições humanas.  A primeira frase do primeiro capítulo do livro resume a 

problemática do risco na sociedade moderna: 

 

Na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente 

pela produção social de riscos. Consequentemente, aos problemas e conflitos 

distributivos da sociedade da escassez sobrepõem-se os problemas e conflitos 

surgidos a partir da produção, definição e distribuição de riscos científico-

tecnologicamente produzidos (BECK, 2011, p. 23). 

 

Segundo Beck (2011) o aumento da produção de bens e serviços está diretamente e 

proporcionalmente com o aumento de riscos, sendo que estes são distribuídos de forma diversa 
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ao aumento da produção. Pode-se observar que os bônus da produção são localizados em 

determinados estratos sociais, mas os ônus de possíveis impactos socioambientais são 

distribuídos em várias camadas. Um dos exemplos dado por Beck sobre essa distribuição do 

ônus é a questão dos tóxicos. Informa, “um problema especialmente grave é que investigações 

voltadas unicamente substâncias tóxicas isoladas jamais podem dar conta das concentrações 

tóxicas no ser humano (BECK, 2011, p. 31). A dispersão de substâncias tóxicas afeta de forma 

igual todos os membros de uma sociedade, contudo os lucros da produção do bem ou serviço 

da queima vão para um grupo de acionistas. Existe o desequilíbrio da sociedade moderna de 

Beck. Neste fragmento ainda discute a soma dos tóxicos que o ser humano está exposto, que, 

via de regra, são estudados de forma separada, impacto do chumbo nas pessoas, contaminação 

de mercúrio na água e eventuais malefícios. Toda essa distribuição de bônus e ônus é resumida 

por Beck em uma frase, “a miséria é hierárquica, o smog é democrático” (BECK, 2011, p. 43). 

O lucro será de uma parte da sociedade, mas todos irão conviver com os impactos ambientais 

para fazê-lo. Moreira apresenta uma saída desta condição: 

 

a Justiça Socioambiental está relacionada à ideia de democratização dos recursos 

naturais e de todas as garantias existentes para a sadia qualidade de vida, 

principalmente através da efetivação dos direitos sociais à moradia, saneamento, 

educação, trabalho, liberdade sindical e lazer (MOREIRA, 2015, p. 633). 

 

A efetivação de direitos sociais, no caso brasileiro o art. 6º da CF/88, seriam a forma de 

corrigir, em partes, o problema apresentado por Beck na visão de Moreira. Contudo, tal 

posicionamento é insuficiente. A efetivação atingiria essencialmente a primeira parte do 

problema, a questão social, não apresentando resposta para a parte ambiental da equação. Uma 

sugestão para atuação na segunda frente é fornecida por Gonçalves com base na obra de Jonas, 

“Princípio da Responsabilidade proposto por Jonas é mais do que uma orientação para um agir 

responsável; trata-se de um convite para que cada indivíduo amplie seus horizontes éticos e 

contribua para a construção de um mundo mais habitável para todos, inclusive para os pósteros” 

(GONÇALVES, 2014, p. 48). Atuando no subjetivo individual o princípio apresenta-se como 

uma saída, a responsabilidade fará que o dono da empresa coloque um filtro na chaminé 

reduzindo a emissão de poluente e o lucro da empresa, também atuará no subjetivo do 

consumidor, que procurará produtos mais sustentáveis. Tessarolo e outros (2013) dissertam 

sobre a junção das ideias, “teoria de Hans Jonas aproxima-se do pensamento de Ulrich Beck 

quando Jonas propõe que o melhor caminho para a construção da ética da responsabilidade se 

dá pela via da ação” (TESSAROLO et al, 2013, p. 296). Nota-se que todos deverão agir na 
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segunda parte da equação, assim como na primeira. A crise da sociedade de risco pode ser 

superada pela ação dos próprios integrantes da sociedade. Mayer é enfática na defesa de uma 

atuação de todos os membros da sociedade para a defesa ambiental, informa: 

 

A todo momento noticiam-se lesões cujos efeitos atingem bens ambientais e, por 

consequência, a saúde e vidas humanas. Catástrofes ambientais são recorrentes e cada 

vez mais presentes. O meio ambiente clama por socorro. Cabe a cada um, individual 

e coletivamente, responsabilizar-se por ele (MAYER, 2013, p. 98-99). 

 

A autora salienta que a resposta da crise ambiental é a ação coletiva, a atuação individual 

isolada será incapaz de oferecer uma resposta adequada para os debates modernos. Como dito 

anteriormente, a cultura individualista pode, no limite, ser a responsável pelo agravamento da 

crise socioambiental. Borges aduz ponto semelhante em sua obra sobre função socioambiental, 

“a resposta à crise ecológica exige responsabilidade coletiva, centrada em valores que 

perpassam a esfera individualista própria da sociedade moderna. A sociedade que gerou a crise 

ecológica não teve alteridade nem solidariedade como valores fundamentais” (BORGES, 2010, 

p. 236). Deve-se introjetar valores de comunitaristas, para a ação coletiva ser forte para 

responder os riscos existentes na sociedade moderna. 

 

1.4 Desenvolvimento sustentável e as multidimensões1 

 

O paradigma do desenvolvimento sustentável apresenta como uma possível saída para 

superar a crise ambiental, mantendo padrões desejados pelas sociedades modernas. Diversas 

leis brasileiras apresentam uma citação literal do termo desenvolvimento sustentável2, outros 

diplomas normativos possuem o conceito intricado no texto, sem, contudo, citar nominalmente 

o termo. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) é um desses documentos, que inexiste uma 

citação literal do termo, mas observa-se os princípios do desenvolvimento sustentável em 

diversas passagens do texto. No plano internacional é citado o Relatório Brundtland foi o 

documento que inaugurou os debates sobre o tema. Elaborado no ano de 1987, ainda reúne os 

principais fundamentos da concepção clássica. A Rio-92 aprofundou a importância do instituto, 

uma vez que colocou no documento final o tema como um princípio. Ressalta-se a característica 

                                                 
1 Pesquisa apresentada no IV Congresso Internacional De Direito Ambiental, Sustentabilidade, 

Ambientalismo de Mercado e geopolítica: Homenagem ao Prof. Paulo Affonso Leme Machado. 
2 Menção literal do termo “desenvolvimento sustentável”, nas seguintes leis ordinárias:  Lei 9.985/2000, 

Lei 10.933/2004, Lei 11.284/2006, Lei 11.653/2008, Lei 11.949/2009, Lei 11.959, Lei 12.187/2009, Lei 

12.349/2010, Lei 12.587/2012, Lei 12.996/2012, Lei 13.089/2015 e Lei 13.249/2016. 
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intergeracional do tema, uma vez que a atual conduta da sociedade pode “comprometer as 

expectativas da subsistência do homem no planeta” (SILVA; VEIGA JUNIOR, 2011, p. 25). 

Tendo em vista o amplo campo de saberes que estudam o tema, o conceito passou por 

modificações para adequar a realidade social existente. A concepção clássica descreve três 

pilares para um desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, proteção ambiental e 

equidade social. Deverá ocorrer o crescimento econômico, contudo deverá observar os 

caracteres dos demais pilares. Optando apenas pela visão economicista do bem-estar, ligado ao 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), tragédias socioambientais são produzidas. Tendo 

em vista esse contexto, o crescimento econômico é apenas um dos pilares, sendo interpretado 

conjuntamente com os demais. Esclarecem Almeida e Engelmann (2010) sobre essa nova 

cosmovisão, “uma concepção mais abrangente de desenvolvimento, lugar onde se possa 

sedimentar a ideia de um desenvolvimento sustentável e integral, cujas parcelas sociais 

diferentemente do modelo econômico atual, cresçam em contingentes culturais, políticos, 

morais” (ALMEIDA; ENGELMANN, 2010, p. 20). O pilar ambiental salienta a necessidade 

de manter o equilíbrio ambiental para todos, inclusive as gerações vindouras. Essa concepção 

tem uma carga antropocêntrica, já que a manutenção visa a existência da espécie humana. Já 

existem concepções que verificam a natureza como um sujeito3, devendo ser protegida 

independentemente da questão humana. O último pilar refere-se à equidade social. Deverá 

ocorrer a inclusão de todos os indivíduos no processo desenvolvimentista, possibilitando assim 

fim da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Nota-se que a CF/88 tem 

dispositivos que abarcam esses pilares, ainda que não reunidos no mesmo artigo ou sob o termo 

desenvolvimento sustentável. 

O debate sobre o tema provocou uma ressignificação. Passou-se a discorrer sobre novas 

dimensões. Freitas (2011), “a sustentabilidade precisa, então, ser assimilada em sua 

complexidade poliédrica. Não pode ser vítima dos enfoques banalizantes e dos reducionismos 

extremos” (FREITAS, 2011, p. 55). Os municípios possuem diversas competências para 

legislarem e implementarem políticas públicas sustentáveis, cabendo assim uma análise 

metodológica de todos as políticas públicas que guardem correlação com as novas dimensões e 

os objetivos da ONU, contudo a análise de todas as políticas implicaria em inadequação do 

recorte acadêmico do curso de mestrado. Assim, foram apresentadas essas novas dimensões e 

objetivos, criando a possibilidade de uma pesquisa futura para abarcar esse recorte 

metodológico. 

                                                 
3 Esse ponto é verificado nas constituições denominadas andinas, em especial a equatoriana com a 

Pachamama (TOLENTINO; OLIVEIRA, 2015). 
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A primeira dimensão citada por Freitas (2011) é a ética. Ensina, “todos os seres possuem 

uma ligação intersubjetiva e natural, donde segue a empática solidariedade como dever-prazer 

universalizável” (FREITAS, 2011, p. 57). Essa dimensão ultrapassa a visão antropocêntrica e 

passa considerar todas as formas de vida como destinatárias do desenvolvimento sustentável. 

Impede-se assim uma alienação das demais formas de vida do contexto decisório 

desenvolvimentista da espécie humana. A solidariedade e alteridade são fundamentais para esse 

processo. O crescimento econômico não poderá ser fundamentado na extinção das demais 

espécies, deverá ocorrer uma adequação do desenvolvimento com a manutenção dos demais 

seres vivos. 

Após, Freitas (2011), discorre sobre a dimensão jurídico-política do desenvolvimento 

sustentável. Reflete a concepção de construção de um Estado Sustentável, na qual todos os 

indivíduos terão os direitos e garantias respeitados, além de um bem-estar efetivo (FREITAS, 

2011, p. 63-64). Arrola diversos direitos que estão inscritos na concepção de Estado 

Sustentável, dentre os quais uma boa administração pública, alimentação, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, segurança pessoal e coletiva, moradia digna e segura, entre outros 

(FREITAS, 2011, p. 64-65). Observa-se que são necessários diversos direitos de primeira4, 

segunda5, terceira6, quarta7 e quinta8 geração para dar guarida a dimensão jurídico-política. 

Tudo decorrência da complexidade da sociedade atual. 

Almeida e Araújo (2013) dissertam sobre mais uma importante dimensão do 

desenvolvimento sustentável, a espacial. Informam “configuração rural-urbana mais 

equilibrada é uma melhor distribuição territorial de assentamentos urbanos e atividades 

econômicas, reduzindo a concentração excessiva nas áreas metropolitanas e freando a 

                                                 
4 “Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento 

normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte corresponde, por um prisma 

histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente” (BONAVIDES, 2010, p.563). 
5 “São direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, 

introduzidos no constitucionalismo de forma distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra 

de ideologia e de reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não 

se podem separar, pois fazê-lo equivaleria desmembra-lo da razão de ser que os ampara e estimula (BONAVIDES, 

2010, p. 564). 
6 “ A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de 

precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, 

até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a fraternidade (...). A teoria, com Vasak e outros, já 

identificou cinco direitos da fraternidade, ou seja, da terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à 

paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito a 

comunicação (BONAVIDES, 2010, p. 569) 
7 “São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e ao direito ao pluralismo. 

Deles dependem a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão máxima universalidade para a 

qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência” (BONAVIDES, 2010, p.571). 
8 “Com esse vasto círculo de abrangência dos direitos fundamentais ainda há espaço par a erguer a 

quinta geração, que se no afigura ser aquela onde cabe o direito à paz, objeto das presentes reflexões” 

(BONAVIDES, 2010, p. 584). 
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destruição de ecossistemas frágeis” (ALMEIDA; ARAÚJO, 2013, p. 29). Deverá ocorrer uma 

proporção entre a cidade, campo e reservas ambientais. Sendo que no contexto urbano também 

deverá ter locais destinados exclusivamente para proteção ambiental9, sem retirar dos demais 

indivíduos a necessária observância de preceitos ligados a proteção ambiental. Não se pode 

promover um assentamento humano sem observância de aspectos ligados a proteção ambiental 

e regulamentação fundiária urbana. 

Também trabalham uma dimensão cultural do desenvolvimento sustentável. Ensinam, 

“o conceito normativo de ecodesenvolvimentismo em um conjunto de soluções específicas para 

o local, o ecossistema, a cultura e a área” (ALMEIDA; ARAÚJO, 2013, p. 29). Os membros 

da comunidade buscarão no legado da comunidade (cultura), as soluções ideais e adequadas 

para os dilemas atuais.  

 Dissertam sobre esse processo de ressignificação, Gomes e Santos (2016), “agregando 

novos conceitos com intuito de possibilitar a inclusão de novas demandas sociais. Salienta-se, 

ainda, que o conceito é aberto e está sujeito a novas interpretações e ressignificações” (GOMES; 

SANTOS, 2016, p. 838). Na dimensão clássica havia um número de três pilares sobre o 

desenvolvimento sustentável, já os autores observaram a existências de sete dimensões para um 

efetivo desenvolvimento sustentável e, pôr fim, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

arrolou dezessete objetivos para um efetivo desenvolvimento sustentável.  

 

1.4.1 Objetivos do Desenvolvimento sustentável proposto pela ONU 

 

A ONU é um organismo internacional criado depois da 2ª Guerra Mundial que assumiu 

um papel de arena de debate entre os países. Tem trabalhado de forma recorrente na proteção 

ambiental e do desenvolvimento sustentável. Está na vanguarda de promoção destes projetos. 

Promoveu diversos encontros, tais como a Eco-1972, Rio-92, Rio+10, Rio+20, além de 

organizar a comissão do Relatório Brundtland, presidida pela Dra. Gro Harlem Brundtland. 

Possui uma agência para o tema desenvolvimento sustentável, o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) e uma agência específica para questão ambiental, o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA 

No início do século XXI pensou-se metas para bem-estar da população mundial, levando 

em consideração o alto grau de heterogeneidade dos povos, estas foram chamadas de Objetivos 

de Desenvolvimento Milênio (ODM). Foram concebidas para criarem um ambiente de 

                                                 
9 Art. 2º, inc. IV da Lei 10.257. 
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promoção do desenvolvimento humano. Informam sobre o tema, “as Nações se 

comprometeram a uma nova parceria global para reduzir a pobreza extrema, em uma série de 

oito objetivos (...) que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio” (PNUD, 2016b).  

O processo discursivo do século XXI, especialmente no encontro Rio+20, proporcionou 

uma modificação das ODM. Os líderes mundiais assinaram uma nova agenda com novas metas 

e mais ambiciosas para o ano de 2030. Os ODS são dezessete objetivos com cento e sessenta e 

nove metas para a implementação dos países. Explicam: 

 

adotamos uma decisão histórica sobre um conjunto de Objetivos e metas universais e 

transformadores, abrangente, de longo alcance e voltado para as pessoas. 

Comprometemo-nos a trabalhar incansavelmente para a plena implementação desta 

Agenda até 2030. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas 

formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 

requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em 

alcançar o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – econômica, social 

e ambiental – de forma equilibrada e integrada. Também vamos dar continuidade às 

conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e buscar atingir suas metas 

inacabadas. (PNUD, 2016a). 

 

É notável que a PNUD utilizou a concepção clássica para a elaboração dos objetivos, 

contudo colocou novos contornos para o tema desenvolvimento sustentável.  Outro ponto 

importante é a convergência dos pilares, são aspectos do mesmo objeto. Ensina Freitas (2011), 

“sem hierarquia rígida e sem caráter exaustivo, pelo menos, cinco dimensões da 

sustentabilidade, mais ou menos entrelaçadas como galhos da mesma árvore (FREITAS, 2011, 

p. 55). Apresentam os ODS da seguinte forma:  

 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que estamos 

anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. 

Levam em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e procuram 

obter avanços nas metas não alcançadas. Buscam assegurar os direitos humanos de 

todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. 

São integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental (PNUD, 2016a). 

 

O primeiro ODS é a erradicação da pobreza, portanto, visa “acabar com a pobreza em 

todas as suas formas, em todos os lugares” (PNUD, 2016a). É divido em cinco metas social, 

acabar com a pobreza extrema, restringir pela metade a pobreza, construir sistemas de welfare 

state adequados nos países, acesso dos pobres aos direitos econômicos, fortalecer a resistência 

dos mais vulneráveis em relação a crises ambientais, sociais e econômicas (PNUD, 2016a). 
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O ODS seguinte informa da necessidade de desarraigar a fome do contexto mundial. 

Salienta “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável” (PNUD, 2016a). As metas específicas são acabar com a fome e 

garantir o acesso a alimentação adequada, acabar com todas as formas de desnutrição, dobrar a 

produtividade e renda dos pequenos agricultores, promover sistemas sustentáveis de agricultura 

e ações com alto grau de resiliência, manter a diversidade genética das plantas e animais 

(PNUD, 2016a). 

O terceiro objetivo é relacionado com o acesso a serviços de saúde. Informa da 

necessidade de “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades” (PNUD, 2016a). As metas deste objetivo são, a redução da taxa de mortalidade materna, 

acabar com as mortes evitáveis de infantes, além de reduzir a taxa de mortalidade neonatal e a 

taxa de mortalidade infantil. Também são metas a acabar com as epidemias da SIDA, malária 

e doenças tropicais negligenciadas, reduzir mortalidade prematura por doenças não 

transmissíveis, prevenção contra o uso de entorpecentes e abuso de álcool, reduzir o número de 

mortos e feridos em acidentes nas estradas, garantir acesso de todas a serviços de saúde 

reprodutiva, acesso universal a saúde, encolher o número de mortos por químicos e poluição 

(PNUD, 2016a). 

A educação de qualidade é o quarto ODS. Salientam a importância de “assegurar a 

educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos” (PNUD, 2016a). As metas prioritárias deste ODS são a garantia que 

todas as crianças completarão o ensino primário e secundário, acesso a políticas públicas para 

a primeira infância, igualdade nas formas de acesso para os cursos técnico, profissional e 

superior de qualidade, aumentar o número de pessoas com habilidade relevantes para o convívio 

social, eliminar as disparidades de gênero e garantir o acesso de grupos mais vulneráveis, 

garantir a alfabetização e conhecimentos em matemática (PNUD, 2016a) e “garantir que todos 

os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável” (PNUD, 2016a). 

O quinto objetivo refere-se a igualdade de gênero. Alegam a vontade de “alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (PNUD, 2016a). O tema reforça 

a ideia de acabar com todas as formas de descriminação com as mulheres, eliminar formas de 

violência contra o sexo feminino, acabar com práticas nocivas, cita-se o casamento infantil e 

mutilações femininas, reconhecer os trabalhos domésticos e assistenciais não remunerados, 

participação das mulheres nos processos políticos, acesso a práticas seguras de saúde 

reprodutiva (PNUD, 2016a). 
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O ODS seguinte discorre sobre a água limpa e saneamento básico. Indica a prioridade 

em “garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos” (PNUD, 

2016a). As metas o acesso universal a água potável, saneamento básico e higiene, melhorar a 

qualidade dos recursos hídricos e a eficiência na captação, criar arenas integradas de gestão do 

bem e proteger os ecossistemas relacionados aos recursos hídricos (PNUD, 2016a). 

O sétimo ODS debate sobre o uso de energias renováveis, as metas garantir o acesso 

universal a serviços energéticos, aumentar o quinhão das energias renováveis e duplicar a taxa 

de eficiência energética (PNUD, 2016a). 

A criação de empregos dignos e crescimento econômico é o oitavo objetivo. Conceituam 

como a necessidade de “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos” (PNUD, 2016a). Este ODS possui 

dez metas principais. A primeira informa da necessidade de crescer economicamente, fixando 

um padrão de 7% anual para países menos desenvolvidos. As outras comunicam a busca pela 

produtividade da economia, políticas públicas voltadas para o crescimento econômico, 

eficiência da utilização dos insumos, emprego pleno e produtivo, especialmente com os jovens, 

erradicar o trabalho forçado e infantil, garantir direitos trabalhistas e um meio ambiente do 

trabalho adequado, turismo sustentável, fortalecer as instituições financeiras nacionais para 

proporcionarem um acesso equitativo a financiamentos, seguros e outras operações mercantis 

(PNUD, 2016a). 

O ODS seguinte discorre sobre inovação e infraestrutura. Busca-se “construir 

infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a 

inovação” (PNUD, 2016a). As metas deste ODS são o desenvolvimento de uma infraestrutura 

sustentável, promover a industrialização, aumentar o acesso de pequenas empresas ao mercado, 

modernizar o parque industrial e tonificar a pesquisa científica (PNUD, 2016a) 

O décimo ODS refere-se à necessidade de redução das desigualdades sociais e regionais. 

Busca-se com este objetivo a o crescimento da renda da população mais pobre maior que a 

nacional, inclusão e proteção social, efetivar a igualdade de oportunidades e reduzir as 

disparidades de resultado, regulamentação das instituições financeiras, fortalecer o discurso dos 

países em desenvolvimento nas agendas globais, políticas públicas migratórias. (PNUD, 

2016a). 

A questão das cidades e comunidades sustentáveis está arrolada no décimo primeiro 

ODS. Esforça-se para “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis” (PNUD, 2016a). As metas são acesso à habitação e transportes 

seguros, urbanização inclusiva e sustentável, proteger o patrimônio cultural, aumentar a 
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resiliência, proporcionando uma redução de mortes e perdas econômicas em desastres, reduzir 

o impacto ambiental das cidades e direito a cidade (PNUD, 2016a). 

O ODS seguinte informa a noção de consumo responsável, portanto, deve-se “assegurar 

padrões de produção e de consumo sustentáveis” (PNUD, 2016a). Indica a necessidade de os 

países estabelecerem planos decenais para o consumo, uso eficiente dos recursos naturais, 

reduzir o desperdício de alimento, manejo adequado dos produtos químicos, diminuir os 

resíduos, incentivar as empresas a adotarem ações sustentáveis, compras estatais sustentáveis e 

informação e conscientização do desenvolvimento sustentável (PNUD, 2016a). 

O décimo terceiro coloca em debate a questão climática. Informa da necessidade de se 

“tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos” (PNUD, 2016a). 

Desenvolve o objetivo com a melhora da resiliência da infraestrutura dos países, planejamentos 

nacionais e educação ambiental (PNUD, 2016a). 

A próxima informa sobre a “conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável” (PNUD, 2016a). O décimo quarto 

ODS impõe a necessidade de conservação dos oceanos, gestão eficientes dos ecossistemas 

oceânicos, redução da acidez dos oceanos, regular a pesca marítima, conservar as zonas 

costeiras, proibir subsídios predatórios para a pesca (PNUD, 2016a) e “aumentar os benefícios 

econômicos para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países menos 

desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma 

gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo” (PNUD, 2016a). 

O objetivo anterior trata da vida no mar, já o décimo quinto trata da vida terrícola, aduz 

a necessidade de “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação 

da terra e deter a perda de biodiversidade” (PNUD, 2016a). Tal objetivo visa proteger o 

equilíbrio dos ecossistemas terrícolas, gerir de forma sustentáveis as florestas, combater a 

desertificação, conter a degradação ambiental, possibilitar uma repartição equitativa e justa dos 

recursos genéticos, acabar com a caça ilegal e tráfico de espécies, mitigar o impacto de espécies 

exóticas nos ecossistemas, integrar os valores do desenvolvimento sustentável nos 

planejamentos locais (PNUD, 2016a) 

O penúltimo aduz da imprescindibilidade de “promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis” (PNUD, 2016a). 

Este ODS também possui dez metas principais, similar ao oitavo ODS. As metas são a redução 

da violência e taxa de mortalidade, “acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 
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violência e tortura contra crianças” (PNUD, 2016a), implementar o Estado de Direito, combate 

ao crime organizado, redução da corrupção, instituições transparentes, democracia 

participativa, identidade para todos e proteção das liberdades fundamentais (PNUD, 2016a). 

O último ODS e com o maior número de metas, visa “fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”.  Neste 

fomenta-se a ideia de parceiras globais entre as nações para promoverem o alcance das metas 

dos outros ODS. Esta parceria poderá ocorrer com investimentos, capacitações, transferências 

de tecnologia entre os países. Sendo sempre respeitados a noção de redistributiva. 

É notável que os ODS colocam os Estados como participantes ativos e responsáveis pela 

promoção do desenvolvimento sustentável. Apontam a necessidade de estabelecerem políticas 

públicas capazes de promoveram um desenvolvimento sustentável, em todos os dezessete itens 

dos ODS, sendo que a omissão do Estado pode ser discutida no âmbito da responsabilidade 

estatal. 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Como dito anteriormente, a responsabilidade é uma forma de pacificação social. 

Observando que sociedades conceberam o direito para esse propósito também, nota-se que o 

instituto foi assimilado pelo sistema jurídico, tornando um dos institutos mais importantes da 

teoria jurídica. Essa assimilação já foi preliminarmente discutida no conceito da palavra 

responsabilidades, sendo que umas das fontes foi um dicionário jurídico. 

Essa assimilação ocorreu nos mais diversos ramos do direito, cita-se como exemplo a 

responsabilidade penal da pessoa natural ou jurídica, a responsabilidade administrativa e a 

responsabilidade civil, objeto do presente trabalho. Preliminarmente, é notável a importância 

da responsabilidade civil, tendo em vista que buscará a pacificação social dentro das atividades 

de natureza civil. Benjamin tratando do assunto informa a importância do instituto para as 

sociedades, “a responsabilidade civil, sabe-se, é um poderoso instrumento de intervenção do 

Direito na vida em comunidade” (BENJAMIN, 2010, p. 457). Esse instrumento de intervenção 

foi pensado e repensado diversas vezes alterando a parte da substância, mas mantendo a parte 

essencial de pacificação da sociedade. Disserta Lunardi:  

 

Com o passar do tempo, entretanto, o elemento, sanção ou retribuição, foi mitigado. 

Na nova definição de responsabilidade, não se pode mais dizer que a responsabilidade 

jurídica está “essencialmente ligada à retribuição”. O elemento central passa a ser a 

reparação ou prevenção do dano ou prejuízo, e não mais a punição do responsável 

(LUNARDI, 2010, p. 708).  
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Deve-se atentar esse instituto a luz do paradigma da sociedade moderna, ou seja, da 

existência de riscos inimagináveis, que foram produzidos pelo próprio desenvolvimento da 

sociedade. Segundo Lunardi (2010), o elemento de sancionar ou retribuir foi substituído, esses 

dois elementos são encontrados de forma recorrente no conceito de responsabilidade, conforme 

já estudado. Todavia, o aprimoramento das instituições e a adequação da instituição para com 

a comunidade modificou parte da essência do objeto de estudo. Dois elementos passaram a ser 

centrais, o elemento preventivo e o elemento repressivo ou reparativo. Essa mudança de 

concepção moveu o núcleo interpretativo para o sujeito que recebeu o dano do que o sujeito 

que propagou o dano. Deixou-se de ser caractere nuclear a punição do sujeito ativo do dano 

para buscar formas de restabelecer o status quo ante. Além disto, observou que a melhor forma 

de pacificação social é evitar que o dano aconteça, o elemento preventivo seria essa nova forma 

de entender a responsabilidade civil. 

Essa mudança decorreu da alteração da conformação da sociedade. Aduz Asbahr, “o 

tema responsabilidade civil ostenta, independentemente de qualquer consideração doutrinária, 

posição de destaque no mundo jurídico, porque está ligado indelevelmente ao desenvolvimento 

da tecnologia” (ASBAHR, 2010, p. 620). A sociedade de riscos de Beck aumentou o grau de 

complexidade das relações humanas. Todos estão sob o risco, tendo grandes chances de se 

materializar em danos socioambientais. Como dito por Asbahr (2010), o desenvolvimento da 

sociedade provoca uma mudança na concepção de responsabilidade civil.  A tendência dos 

danos é aumentar, tendo em vista a sociedade de risco. Assim, seria mais eficiente prevenir ou 

reparar o dano socioambiental que sancionar o causador do dano. Ressalta-se que este será 

sancionado, mas não será o principal objetivo do instituto. Salienta-se que a punição do 

causador do dano também não terá um papel punitivo, será pedagógico, conforme preceitua os 

punitive damages. Moreira estudando sobre a mutabilidade da responsabilidade civil, disserta 

da necessária busca de reparação das vítimas, “é certo que o instituto da responsabilidade possui 

uma mutação constante, seguindo as transformações da própria sociedade e se adequando no 

sentido de atender, o mais rápido possível, às vítimas de danos e o dever de indenizá-las” 

(MOREIRA, 2015, p. 628). O ponto do autor é ainda mais específico que Lunardi (2010), trata 

de reparação integral e célere aos sujeitos que sofreram os prejuízos. O pensamento dele 

aprofunda a visão reparação, não adentrando com a prevenção dos danos ambientais. 

O estudo da responsabilidade civil tem diversos aspectos, sendo todos necessários para 

a resposta do problema investigado. Assim, serão estudados os requisitos da responsabilidade 

civil, as modalidades, a responsabilidade estatal e o aspecto ambiental do instituto. 
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2.1 Requisitos 

 

Neste primeiro ponto será estudado os quatro requisitos da responsabilidade civil. 

Salienta-se que "a responsabilidade civil divide-se em duas grandes espécies; a primeira situa-

se no âmbito da inexecução obrigacional chamada responsabilidade contratual, segunda 

posicionada no inadimplemento normativo, cognominada responsabilidade extracontratual” 

(AZEVEDO, 2010, p. 37). O estudo se baseará na segunda espécie, a responsabilidade civil que 

não possui uma relação anterior. Além disto, é necessário ressaltar as duas modalidades, 

subjetiva e objetiva. A primeira possui como requisitos a conduta, dano, nexo de causalidade e 

o agente volitivo (culpa ou dolo), já a segunda modalidade prescinde do agente volitivo, tendo 

como requisitos o dano, o nexo de causalidade e a conduta. 

 

2.1.1 Conduta 

 

Presente nas duas modalidades de responsabilidade civil, sendo que possui grande 

correlação com o agente causador do dano. Neste requisito é analisado os atos do agente 

causador do dano, se as atitudes provocaram a perpetração do dano. Idelfonso informa que 

“deve existir conduta humana, ou seja, comportamento humano dotado de alguma 

voluntariedade” (IDELFONSO, 2014, p. 40), portanto para ser considerado como responsável 

civilmente, terá que produzir uma ação anterior. 

Nota-se que a ação pode ser comissiva ou omissiva. No primeiro caso ele faz uma ação 

que provoca o dano, já no segundo caso ele deixa de realizar algo que impõe a existência do 

dano. Idelfonso, “a conduta pode ser ainda omissiva (negativa) ou comissiva (positiva). É 

omissiva a conduta que constitui inatividade, abstenção de agir quando se deveria. É comissiva 

quando há comportamento ativo, ação stricto sensu” (IDELFONSO, 2014, p. 40). 

Didaticamente a conduta omissiva seria o não fazer e a conduta omissiva seria o fazer. Em 

ambos os casos, as condutas seriam responsáveis pelo evento danoso. 

Interessante notar a correlação entre esse requisito e o elemento volitivo. Cavalieri Filho 

informa, “parece-me, todavia, mais correto falar em conduta culposa, e isto porque a culpa, 

isolada e abstratamente considerada, só tem relevância conceitual” (CAVALIERI FILHO, 

2014, p. 25), ou seja, ele caracteriza a conduta do agente com o caractere volitivo, continua 

sobre o tema, “a culpa adquire relevância jurídica quando integra a conduta humana. É a 

conduta humana culposa, vale dizer, com as características da culpa, que causa dano a outrem, 
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ensejando o dever de repará-lo (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 25). Deve-se considerar os 

institutos de forma correlatas, com o intuito de evitar a conexão com a realidade. 

 

2.1.2 Dano 

 

Este é a manifestação da conduta do agente na vítima, ou seja, é a conformação da 

conduta do agente ativo no agente passivo. Silva aduz, “o dano é um prejuízo causado a alguém 

por um terceiro que se vê obrigado ao ressarcimento” (SILVA, 2013, p. 57). É, portanto, a perda 

que o agente passivo tem no conjunto de atos. Também é conceituado por Silva Filho como 

“deve ser injusto, no sentido de contrário ao direito. Deve ser atual, certo e pessoal (ou 

derivado)” (SILVA FILHO, 2010, p. 840). Nesta conceituação observa-se o caráter de 

antijuridicidade, o dano seria o que atinge algum direito do agente passivo, seja direito da 

personalidade, direito de propriedade ou qualquer outro. Ildefonso apresenta um conceito de 

dano com base no desenvolvimento institucional da responsabilidade, “atualmente, dano é a 

subtração ou diminuição de um bem jurídico, de qualquer natureza, seja patrimonial, seja 

extrapatrimonial, como honra, imagem, privacidade, liberdade, intimidade” (ILDEFONSO, 

2014, p. 42). O instituto se desenvolveu para admitir violações aos bens extrapatrimoniais. No 

paradigma da sociedade de risco assumem grande importância, tendo em vista a informatização 

da vida e possíveis violações desses bens. 

Ressalta-se a importância nuclear do requisito. Toda a ideia de responsabilidade foi 

construída a partir do dano, no sentido de retribuir a agressão e modernamente no sentido de 

repará-lo. Ildefonso informa sobre a importância do dano para a responsabilidade civil, “há 

responsabilidade civil sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano, o que 

importaria em enriquecimento ilícito” (ILDEFONSO, 2014, p. 42). Sobre a primeira parte da 

frase, será debatido em momento oportuno a responsabilidade civil objetiva. Como o direito 

tem a concepção de pacificar a sociedade, não pode provocar distúrbios que iriam retirar essa 

busca do estado de paz. Assim, não poderia entregar uma parcela de recursos patrimoniais a um 

indivíduo sem uma justa causa, tal situação configuraria enriquecimento sem causa, como 

exemplificou o autor. Essa premissa observa uma conclusão interessante sobre o tema, mesmo 

que a conduta seja ilícita, se não provocar danos, não existirá o dever de indenizar, inexistindo 

a responsabilidade civil. Aduz sobre o tema Cavalieri Filho “o dever de reparar pressupõe o 

dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta 

ilícita” (CAVALIERI FILHO, 2014, p. 77). Como dito anteriormente a responsabilidade foi 

incorporada por diversos ramos dos direitos, assim a conduta ilícita poderá ser penalizada por 
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outros campos. Silva resume essa necessidade do dano para a existência da responsabilidade 

civil: 

 

O dever de indenizar apenas nascerá caso o comportamento do autor tenha causado 

um dano a terceiro ou caso haja um prejuízo resultante de uma lesão de direitos. Essa 

relação íntima entre dano e responsabilidade civil se justifica na medida em que 

consiste na obrigação de ressarcir (SILVA, 2013, p. 58). 

 

Observa-se que o conceito construído por ele reafirma a necessidade de reparar o agente 

passivo da relação de responsabilidade civil, não existe a preocupação de penalizar o agente 

ativo, e sim, de volta do estado anterior. Sendo que a quebra deste estado anterior é o dano que 

deve ser reparado. Interessante notar que Lunardi (2010) ressalta o caráter preventivo do 

instituto. Neste ponto o dano seria inexistente, uma vez que as instituições funcionaram para 

impedir o dano, sendo desnecessária toda atuação de reparação.  

A temática ambiental reinterpretou os institutos da responsabilidade civil para se 

adequarem, sendo o dano uma destas ressignificações. Altera-se a ideia de sujeito ativo, sujeito 

passivo, alcance dos danos extrapatrimoniais, entre outros. Observa Teixeira sobre os danos 

ambientais:  

 

dano ambiental, segundo a amplitude do bem protegido, divide-se em: dano ecológico 

puro (sentido estrito), dano ambiental (sentido amplo) e dano ambiental individual ou 

reflexo (parcial). Logo, o dano ecológico se refere àqueles que atingem de forma 

intensa, o meio ambiente natural. Já o dano ambiental abarca os interesses difusos e 

da coletividade, incluindo o patrimônio cultural. E, por fim, o dano ambiental 

individual ou reflexo diz respeito ao dano individual tendo como princípio não a tutela 

dos valores ambientais), mas sim o próprio indivíduo ou a coletividade de modo 

reflexo (TEIXEIRA, 2014, p. 43). 

 

Na construção do autor a mesma conduta do agente ativo (poluidor) poderá trazer 

prejuízos para o equilíbrio ambiental, prejudicando a coletividade e para um indivíduo que 

possuam algum bem ligado ao meio ambiente. Exemplo, uma barragem que rompe e lança 

rejeitos em larga escala. Poluindo um rio e as adjacências, estará alterando o equilíbrio 

ambiental. Caso o indivíduo possua uma propriedade como determinada fauna e flora, que é 

prejudicada pelo desastre, também terá um dano ambiental. No primeiro caso, o dano ambiental 

e, no segundo, o dano ambiental individual. Tal separação é importante, tendo em vista a 

necessidade de acertarem as eventuais reparações.  

Agora é necessário estabelecer a correlação entre a conduta e o dano, tal instituto é 

comumente chamado de nexo causal. 
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2.1.3 Nexo Causal 

 

A conduta é o ato do sujeito ativo e o dano é o prejuízo que o sujeito passivo recebeu, o 

nexo causal é a ligação entre os dois requisitos. Soares e Salvador informam sobre o conceito 

do nexo causal, “serve, dessa maneira, o nexo de causalidade como fator de imputação do dever 

de indenizar. Nessa seara, é gerada a responsabilidade ao aliar a ação/omissão (conduta) ao 

dano (SOARES, SALVADOR, 2015, p. 212).  É o ponto de correlação entre os outros dois 

requisitos estudados. O estudo de tal requisito é imprescindível, uma vez que será o nexo de 

causalidade que determinará que a conduta do sujeito ativo foi a causa no sujeito passivo, 

nascendo assim a obrigação de indenizar. Caso o nexo de causalidade seja desconstituído no 

curso de um procedimento em contraditório, a possibilidade de reparação estará reduzida 

dependendo do caso e extinta em outros casos.  

Nery Junior estudando sobre o tema ressalta a necessidade de cumprir o requisito causal, 

aduz “o nexo de causalidade é exigido como requisito para que se reconheça o dever de 

indenizar, quer se trate de responsabilidade objetiva, quer da subjetiva (NERY JUNIOR, 2010, 

p. 812). Observa-se que independente da modalidade da responsabilidade civil, o 

estabelecimento entre a conduta e o dano é fundamental para a responsabilidade civil. Caso não 

houvesse esse requisito qualquer pessoa poderia ser responsável por qualquer dano, criando 

uma situação caótica de titularidade reparativa. Além disto, corre-se o risco de reparar algo 

indevido, gerando uma situação de enriquecimento sem causa. Portanto, deve-se proceder uma 

análise minuciosa sobre as causas do dano e os agentes que contribuíram para tanto. Tadeu aduz 

sobre essa análise “é princípio geral que o nexo causal entre a conduta ou atividade do 

responsável e o fato danoso haverá de ser provado por quem teve um bem jurídico afetado e 

proceder à reclamação (TADEU, 2010, p.586). A ideia do direito de retribuir perpassa pela 

noção de retribuir para a pessoa correta, impedindo assim situações que possam ser 

consideradas pelos membros de uma comunidade como injustiça. Assim, conforme explica 

Tadeu (2010) existe a necessidade de provar que a conduta provocou o resultado dano. Nota-se 

que não está discutindo o caráter volitivo do agente, apenas a materialidade da conduta. 

Importante salientar a existência de um devido processo legal quando a parte ativa da 

responsabilidade civil se recusar a pagar as indenizações. 

A prova do nexo causal aludida por Tadeu (2010) é uma instituição de grande relevância 

dentro do estudo da responsabilidade civil, conforme o informado anteriormente, deverá provar 

que tal conduta resultou em determinado dano. Essa prova pode-se revelar difícil de ser 

produzida ou ainda impossível por determinada parte, tendo em vista os caracteres técnicos e 



34 
 

científicos de produção. Assim, existem autores que discorrem sobre o enfraquecimento do 

requisito casual e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Bittencourt e Marcondes 

defendem sobre o tema: 

o nexo causal verifica-se objetivamente e de forma atenuada, basta a existência da 

lesão e do risco preexistente de cria-la. O risco deve ser considerado condição da 

existência do dano, ainda que não possa demonstrar que foi sua causa direta. Assim, 

na prática, invertido está o ônus da prova (BITTENCOURT; MARCONDES, 2010, 

p. 290). 

 

Inicialmente observa-se a noção de risco. Conforme descrito por Beck (2011) e 

discutido anteriormente a sociedade moderna é marcada pelos riscos, todos os integrantes estão 

sujeitos aos riscos. Assim, todos são potencialmente sujeitos passivos de danos e também 

sujeitos ativos. Com o intuito de garantir uma maior estabilidade social, o nexo causal deverá 

ser orientado por uma perspectiva mais flexível, na qual a posição do agente será mais relevante 

que a prova do nexo. Sendo que uma das decorrências desta nova interpretação é a mudança do 

polo responsável pela prova. Leite e Carvalho (2010) complementam o raciocínio de mutação 

dos polos: 

A partir da presunção de causalidade (iuris tantum) em relação àquelas atividades cuja 

instalação for adequada para causar o dano (atividades de risco ou perigosas), opera-

se, em decorrência, a inversão do ônus da prova ao empreendedor, no sentido deste 

ser compelido a demonstrar a inexistência da relação de causalidade (LEITE; 

CARVALHO, 2010, p. 314). 

 

Como dito por Tadeu (2010) quem sofre o dano deverá reclamar junto ao poder 

judiciário a perdas ocorridas, assim deverá provar que a conduta do agente ativo provocou o 

dano reclamado. Na perspectiva de Bittencourt e Marcondes (2008) e Leite e Carvalho (2010) 

a depender do caso, poderá ocorrer uma mudança do responsável da elaboração da prova. Tal 

medida visaria a efetividade da responsabilidade civil e a criação de uma pedagogia 

empresarial. Ocorre que tal posição não é predominante dentro da doutrina da responsabilidade 

civil, sendo que encontra certa proeminência na questão do risco integral, que será debatida 

adiante. Nos tópicos a seguir serão debatidas a principais teorias do nexo de causalidade, parte 

fundamental para responder o problema de pesquisa proposto. 

 

2.1.3.1 Causalidade Natural 

 

A teoria da Causalidade Natural é bastante simplória, sendo que não existe aplicação 

jurisdicional para ela, contudo é importante ponto de saída para criações mais complexas que 
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representem a realidade social e possam efetivamente resolverem os problemas de causalidade 

entre a conduta dos agentes humanos e a perda social, econômica e ambiental.  

O conceito desta teoria é trazido por Sampaio (2015) “de acordo com essa teoria, todos 

os eventos que se encontram na linha de encadeamento para produção do dano são igualmente 

causas” (SAMPAIO, 2015, p. 439). Constata-se que esta teoria é por demais abrangente, 

faltando um refinamento no estabelecimento do nexo de causalidade. Continua Sampaio (2015), 

“trata-se de uma teoria que, além de relativamente simples, aumenta a possibilidade de 

reparação à vítima. Entretanto, ao se ater à causalidade natural e equiparar todos os eventos de 

uma cadeia de atos e fatos que levam, ao fim, ao dano, a teoria remete ao infinito o nexo causal” 

(SAMPAIO, 2015, p. 440). Esta teoria é por demais genérica, coloca-se todos os atos anteriores 

em igualdade. Como o dito pelo professor, a vítima seria beneficiada, tendo em vista a 

multiplicação de eventuais responsáveis. Todavia, a premissa da teoria provoca um regresso 

infinito, sempre haveria uma causa determinante anterior, o processo nunca iria se desdobrar. 

Outro problema destacado é a utilização pelo agente ativo de eventos para ilidir a 

responsabilidade civil. 

Infere-se que a teoria da Causalidade Natural é genérica e simplória impedindo assim 

um estabelecimento efetivo do nexo de causalidade. É necessário refinar as teorias para 

conceder maior aplicabilidade no caso concreto, impedindo assim divagações impeditivas de 

reparação. 

 

2.1.3.2 Causalidade Jurídica 

 

As Teorias da Causalidade Jurídica foi uma evolução epistemológica da Teoria da 

Causalidade Natural. Informa Sampaio (2015) “as dificuldades jurídicas para adoção da 

causalidade natural pura e simples, defendida pelo realismo jurídico, conduziram à elaboração 

de doutrinas que se destinavam a contorna-las, minorá-las, pelo menos” (SAMPAIO, 2015, p. 

440). Assim, a denominadas Teorias da Causalidade Jurídica surgiram para corrigir as falhas 

existente na Teoria da Causalidade Natural. 

Foram verificadas quatro correntes nesta escola, a da Causa Próxima, da Causa 

Eficiente, Dano Direto e Imediato e a Causalidade Adequada. Todas tentam corrigir alguns 

desvios da Teoria da Causalidade Natural, algumas conseguem em maior grau e outras atacam 

problemas pontuais dessa teoria. 

 

2.1.3.2.1 Causa Próxima 
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A primeira corrente da Causalidade Jurídica é a Causa Próxima. Tenta resolver o 

problema do regresso infinito da teoria da Causalidade Natural. Aduz Sampaio (2015) sobre o 

tema, “a teoria da causa próxima (causa proxima theory) procurou fugir das incertezas de um 

regresso ad infinitum dos antecedentes causais, identificando dentre as múltiplas condições que 

produziram o dano, a que imediatamente o precede” (SAMPAIO, 2015, p. 441). Para evitar 

uma análise infinita a corrente da Causalidade Próxima afirma que o fato imediatamente 

anterior é o causador do evento. A saída encontrada por essa corrente é bem burocrática, uma 

vez que não investigará o evento profundamente, quedará com uma análise temporal superficial.  

Na questão ambiental essa teoria encontra muita resistência, uma vez que o último 

evento pode não ter sido o determinante para o dano ambiental. Ferreira discorre sobre essa 

crítica. 

  

A teoria da causa próxima ou imediata, apesar de também ter influenciado o direito 

francês, italiano e brasileiro, foi bastante criticada e mostra-se inadequada no âmbito 

ambiental devido à dificuldade de demonstrar qual foi realmente a causa do dano, pois 

nem sempre é a mais próxima (FERREIRA, 2013, p. 79). 

 

Tanto na responsabilidade civil em geral como na responsabilidade civil ambiental, a 

teoria não encontra muito lastro, uma vez que não apresenta uma profundidade epistemológica. 

Se a Causalidade próxima poderia colocar infinitos agente como potenciais reparadores, está 

poderá colocar apenas que não contribuiu efetivamente para a existência do dano. A corrente 

seguinte visa corrigir esse defeito. 

 

2.1.3.2.2 Causa Eficiente 

 

A corrente da Causa Eficiente busca colocar um limite no nexo causal, impedindo a 

volta ao infinito da Causalidade Natural. Contudo, não aduz a conduta mais próxima do evento 

e sim a que foi determinante para a ocorrência. Sampaio (2015) ensina sobre esta corrente, “ao 

contrário, deve-se identificar aquela que seja a causa efficiens ou causa causans do resultado, 

a condição mais ativa ou preponderante” (SAMPAIO, 2015, p. 442). Deve-se realizar um juízo 

cognoscível das causas do evento para demonstrar qual conduta foi eficiente para a produção 

do resultado danoso. 

Essa corrente sedimenta a necessidade de análise profunda do dano e das condutas para 

verificar o civilmente responsável. Nota-se um aprofundamento da busca do responsável, em 
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um primeiro momento coloca-se todos como responsável, depois busca-se através do tempo, 

responsabilizando a última conduta. Neste haverá a busca entre as condutas da mais eficiente 

para a produção do dano ambiental. Sampaio aponta o grande problema desta corrente, “o 

problema da teoria é prático: como, sem cair no empirismo decisionista, estabelecer 

concretamente a causa eficiente ou que prepondera na geração do dano” (SAMPAIO, 2015, p. 

442). O juízo sobre a causa do dano pode apresentar grande subjetividade. Interessante 

correlacionar esse problema apontado por Sampaio (2008) com o conceito de Juiz-Hercules de 

Ronald Dworkin (2007). Neste conceito o juiz deverá elevar sua capacidade cognoscíveis para 

a solução de um hard cases. Nesta corrente, o interprete deverá analisar dentre as inúmeras 

condutas qual foi a causa eficiente para a manifestação do dano. 

 

2.1.3.2.3 Dano Direto e Imediato 

 

A terceira corrente elencada é a do Dano Direto e Imediato, aplica a lógica para decidir 

qual conduta foi a responsável para a criação do evento, portanto a conduta deverá se relacionar 

logicamente ao evento. Sampaio (2015), “a teoria do dano direto e imediato se dedicara a 

corrigir a causalidade natural por meio de um juízo lógico de identificação na cadeia de eventos 

que geraram o dano, aquele ato ou fato que o produziu diretamente” (SAMPAIO, 2015, p. 442). 

Diferencia das anteriores uma vez que, não coloca todas as condutas como causa, a causa não 

precisa ser imediatamente anterior e deverá ocorrer um juízo lógico entre a conduta e o dano.  

Essa corrente é a mais aplicada pelo Supremo Tribunal Federeal (STF) (SAMPAIO, 

2015), sendo que “ao legislador, portanto, quando adotou a teoria do dano direto e imediato, 

repugnou-lhe sujeitar o autor do dano a todas as nefastas consequências do seu ato, quando já 

não ligadas a ele diretamente” (GONÇALVES, 2013, p. 359). Verifica-se a aplicação da 

referida corrente na jurisprudência como no texto legal. 

 

2.1.3.2.4 Causalidade Adequada 

 

A última corrente apresentada é a da Causalidade adequada, visa responder diversos 

pontos que as correntes anteriores foram incapazes de fazer. Informa Bedran e Mayer (2013): 

 

A Teoria da Causalidade Adequada, por exemplo, busca aferir, entre as diversas 

causas, aquela que apresente idoneidade lesiva para a produção do dano. A avaliação 

dessa idoneidade é realizada por um juízo de adequação social que, abstratamente, 
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considera que suposta causa (condição) tem aptidão para produzir o dano (BEDRAN; 

MAYER, 2013, p. 52). 

 

Para o estabelecimento da conduta que provocou o dano, deverá realizar um juízo de 

aptidão, ou seja, verificar dentre as possíveis causas, qual tem de forma abstrata a capacidade 

de produzir o dano investigado. Esta corrente guarda uma intensa relação com a ideia de 

sociedade de risco e com a Teoria do Risco Integral. A relação com os dois institutos observa-

se na responsabilização do agente que produz o risco e que foi efetivado mediante um 

determinado dano. Sobre essa corrente informa Sampaio (2015): 

O processo causal não pode deixar de levar em conta um juízo de probabilidade, 

entendida como frequência da relação entre dois eventos, de modo a encontrar aquele 

que, entre vários no encadeamento que resultou num dano, tenha maior probabilidade 

de tê-lo produzido. Entre os eventos, pode-se ter uma relação necessária de causa e 

efeito, mas é comum que exista apenas uma frequência estatística entre eles, que deve 

ser levada em conta na apuração da causa, quando haja, como é comum, uma 

convergência de fatores e eventos. A probabilidade é um juízo fundado em 

regularidades naturais e sociais, apuradas pela experiência, o senso comum, as regras 

de convivência e a lógica do razoável ou, quando se tratar de questão eminentemente 

técnica, por regras científicas, de modo a identificar a causa mais adequada ou idônea 

a produzir o dano. (SAMPAIO, 2015, p. 444-445). 

 

Esta corrente trata de juízos probabilísticos, na qual determinado agente em virtude de 

sua conduta terá maior chance estatística de produzir o evento. No contexto da sociedade de 

risco de Beck, na qual muitos concausas são invisíveis, esta corrente apresenta uma resposta 

satisfatória, colocando a responsabilidade sobre a conduta que estatisticamente terá maior 

possibilidade de produzir o resultado. Tendo em vista essa maior efetividade de 

responsabilização Cavalieri Filho (2012) aduz que na órbita civil é a que domina:  

 

a da causalidade adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede de 

responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são 

equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi 

a mais adequada a produzir concretamente o resultado (CAVALIERI FILHO, 2012, 

p. 52). 

 

Ferreira (2013) concorda com a posição de domínio da teoria “Essa teoria goza de 

considerável respeito na doutrina nacional e tem sido aplicada no direito civil e em diversos 

julgados” (FERREIRA, 2013, p. 80). Contudo, faz uma ressalva sobre a aplicabilidade na seara 

ambiental, “não se adapta ao contexto ambiental, vez que poderia descartar a concausa, 

introduzindo uma quebra no nexo causal distinguindo a responsabilidade do causador principal 

daquele que apenas contribuiu (FERREIRA, 2013, p. 80). Assim, um determinado agente não 
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seria considerado responsável, mesmo concorrendo para a existência do dano ambiental, uma 

vez que a corrente apenas aplicará para a causa que estatisticamente é determinante para o dano. 

 

2.1.4 Culpa 

 

O último requisito é a culpa. Apesar do senso comum informar que a culpa é a grande 

protagonista da responsabilidade civil, o requisito não é encontrado em todas as modalidades 

de responsabilidade civil, e mesmo nas modalidades presentes não apresenta essa posição 

nuclear do tema. Este requisito apenas é encontrado na responsabilidade civil subjetiva10. 

Possivelmente, essa força da culpa no senso comum advém da própria ideia de 

responsabilidade. Como a responsabilidade foi empregada para a paz social, retribuindo as 

ações de um determinado indivíduo, a ideia que o culpado deve pagar pelos atos foi bem 

difundida. Ocorre que a o caráter volitivo do sujeito está em um processo de reinterpretação, 

em grande medida pelo contexto da sociedade de risco de Beck. 

Esse requisito é preenchido pela voluntariedade humana em produzir um determinada 

resultado (ILDEFONSO, 2014). O agente possui um caractere subjetivo de vontade em produzir 

o resultado danoso. Observa-se que “a conduta pode ser ainda omissiva (negativa) ou comissiva 

(positiva)” (ILDEFONSO, 2014, p. 40), nota-se a existência de duas espécies de atos. Na 

primeira o agente deixa de fazer e o resultado é o dano, já na segunda espécie, a ação de fazer 

do agente ativo produz o dano. Continua Ildefonso (2014) sobre esses conceitos, “é omissiva a 

conduta que constitui a inatividade, abstenção de agir quando deveria. É comissiva quando há 

comportamento ativo, ação strictu sensu” (ILDEFONSO, 2014, p. 40). Sintetiza-se que tanto o 

fazer e o não fazer do sujeito podem ensejar a responsabilidade civil subjetiva. 

Salienta-se sobre o tema a existência do dolo e da culpa strictu sensu. O primeiro pode 

ser conceituado com “o dolo, para caracterizar-se, exige que se tome em consideração o 

elemento volitivo do agente doloso” (SANTOS NETO, 2010, p. 754). Existe a vontade do 

agente em produzir o dano. Já a culpa é caracterizada como “como conduta voluntária contrária 

ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, 

porém previsto ou previsível” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 36). Ocorre que na seara civil a 

diferenciação não é tão relevante, “dolo, de culpa grave, ou de culpa levíssima, via de regra, em 

                                                 
10 Art. 186. do CC/02 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (BRASIL, 2002). 



40 
 

nada alteram o âmbito da responsabilidade civil brasileira, que acolheu o princípio da reparação 

integral 11(POLI apud ILDEFONSO, 2014, p. 40). 

O estudo do tema é de essencial relevância no direito civil brasileiro, contudo é 

dispensável na responsabilidade civil ambiental, uma vez que a responsabilidade é objetiva. É 

necessária uma conduta que relacione ao dano ambiental para a configuração da 

responsabilidade civil ambiental. 

 

2.2 Solidariedade 

 

A solidariedade surge como um conceito interpretativo de todas as relações humanas na 

contemporaneidade. O paradigma da sociedade de risco necessita de uma resposta conjunta, 

assim a empatia entre os integrantes das comunidades seria o modo de minorar os riscos, ou 

seja, promover um enrijecimento do tecido social e, assim, promover um desenvolvimento 

sustentável. Essa solidariedade poderia ocorrer de diversas formas, desde campanhas de 

arrecadação de insumos necessários para vida humana até a ressignificação de instituições 

milenares para garantirem maior grau de empatia humana. Disserta Teixeira (2014) sobre essa 

necessidade de alteridade social: 

 

A existência de interesses comuns exige um comportamento que se atente ao bem-

estar do outro numa perspectiva racional. Assim, a solidariedade busca assegurar o 

direito ao desenvolvimento e ao patrimônio comum da humanidade; notadamente, ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida bem 

como ao desenvolvimento sustentável (TEIXEIRA, 2014, p. 66). 

 

A responsabilidade civil também deve ser repensada nesses termos de solidariedade, 

especialmente a responsabilidade civil ambiental, na qual busca reparar danos que refletirão nas 

gerações futuras e que impedem um desenvolvimento sustentável efetivo. Assim, todos os 

institutos sobre a reponsabilidade civil devem observar esse caractere de solidariedade, deixar 

de entender a instituição como um modo de fazer o agente ativo pagar pelo dano, mas como 

retornar à situação de equilíbrio anterior, sem prejudicar os demais integrantes da sociedade. 

Teixeira (2014) também ensina como a responsabilidade civil, especialmente na 

temática ambiental, foi ressignificada através da solidariedade: 

  

A responsabilidade civil ambiental também se revestiu da teoria do risco e da 

solidariedade, adotando assim, a teoria objetiva como medida que garante maior 

                                                 
11 Art. 927. do CC/02 Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-

lo (BRASIL, 2002). 
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efetividade à reparação dos lesados, vez que esta prescinde do elemento culpa do 

agente, bastando apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal 

(TEIXEIRA, 2014, p. 48). 

 

Como dito anteriormente a responsabilidade civil ambiental dispensa a demonstração 

do elemento volitivo do agente, basta demonstrar que determinada conduta foi capaz de 

produzir determinado prejuízo ambiental. Soma-se a essa responsabilidade civil objetiva as 

teorias do risco, que buscam ilidir que o poluidor não retorne o status anterior. Essas serão 

tratada adiante. Também é necessário ressaltar que a solidariedade também é um instituto 

jurídico, que busca a facilitação da reparação.  

 

2.2.1 Prisma Civil 

 

O termo solidariedade sob ótica civil, refere-se à colocação de todos os devedores como 

responsáveis iniciais para o adimplemento da obrigação. Assim, diversas pessoas serão 

consideradas devedores solidários e, portanto, estão incluídas no polo passivo do pagamento. 

Inicialmente é verificada uma miríade de pessoas, informa Azevedo (2010) “para que exista 

solidariedade passiva, assim, é preciso que exista pluralidade de pessoas, praticando, em 

conluio, ato ilícito” (AZEVEDO, 2010, p. 33). Observa-se que no conceito de Azevedo o 

caractere subjetivo está presente no termo conluio, ocorre que tal requisito é totalmente 

dispensável na responsabilidade civil objetiva e por consequente na responsabilidade civil 

ambiental. Neste caso haverá uma pluralidade de pessoas, contudo o conluio é irrelevante para 

a apuração da responsabilidade civil. Silva (2013) fundamenta de forma cabal essa ressalva 

acerca do elemento volitivo. 

 

A responsabilidade civil por danos ao ambiente é objetiva e solidária, existindo mais 

de um degradador, de todos os que concorreram para o resultado, ressalvada, entre 

eles, a via regressiva. A responsabilidade é de todos os infratores, ou seja, os que 

cometeram dano ao ambiente (SILVA, 2013, p. 100). 

 

A discussão sobre a vontade do agente já foi superada na responsabilidade ambiental, 

assim, caso exigisse a demonstração de conluio para a solidariedade no pagamento, toda o 

debate de vontade retornaria para o processo, tornando mais lento e com maior possibilidade 

de perpetuação do dano. Deixaria, portanto, a efetividade que a responsabilidade objetiva na 

temática ambiental busca. 

Assim, na questão ambiental todos que concorrem para o dano ambiental serão 

responsáveis solidariamente para o reparo, sendo que a vontade de poluir ou a ligação subjetiva 
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entre eles é irrelevante para a responsabilização. A busca por maior efetividade da reparação 

ambiental e consequente estabelecimento do equilíbrio ambiental, coloca o Estado como um 

dos responsáveis solidários para o retorno ambiental. Disserta Levada (2010):  

 

 Como se vê, a responsabilidade civil do Estado por danos ao meio ambiente não foge 

à regra de que o poluidor indireto também responde pelo dano ambiental, 

solidariamente. A peculiaridade, quando se tratar do Estado, está em que este, na 

omissão, só será considerado poluidor indireto quando houver culpa administrativa 

(ausência ou falha na fiscalização), que será presumida sempre que a atividade for 

licenciada (LEVADA, 2010, p. 545). 

 

Nota-se que o autor coloca o Estado como poluidor quando existe uma ausência de agir, 

possibilitando a cobrança dos efeitos dos danos ambiental do empreendedor como do Estado. 

Trata-se de uma interpretação abrangente, que busca a reparação ambiental e consequente 

manutenção do equilíbrio ecológico. Soares e Salvador reafirmam essa posição de cobrança 

estatal, “em se tratando de controle e fiscalização de atividades, caso o Poder Público não exerça 

eficazmente o seu poder de polícia, será responsabilizado solidariamente com o agente poluidor 

se houver dano ao meio ambiente, pois se configura culpa in omittendo” (SOARES; 

SALVADOR, 2015, p. 213).  Quando o Estado for o promotor do empreendimento a 

responsabilidade civil ambiental é perceptível, estará na mesma posição que o particular. Já 

nesses casos citados o Estado tem o dever de fiscalizar, contudo não realiza, sendo que o dano 

ambiental é perpetrado. Assim, Levada (2010) e Soares e Salvador (2015) aduzem da necessária 

inclusão no polo devedor de forma solidária, estará sujeito ao pagamento junto com os demais 

poluidores. 

 

2.3 Subjetiva 

 

Como dito anteriormente a responsabilidade civil subjetiva abrange os quatro requisitos 

elencados. Deverá existir uma conduta dolosa ou culposa que provoca um determinado dano. 

Silva Filho (2010) discorre sobre a origem desta modalidade “a responsabilidade civil, fundada 

na culpa, surge no Código Civil Francês, por inspiração de Domat e Pothier. A partir daí, há 

uma evolução em relação ao seu fundamento, à sua execução e à sua densidade” (SILVA 

FILHO, 2010, p. 839). Nota-se que o reclamante deverá comprovar que existe um dano, seja de 

natureza patrimonial ou extrapatrimonial, deverá provar ainda que uma determinada conduta 

provocou aquele dano, seguindo a sistemática já descrita sobre o nexo de causalidade e por fim 

deverá comprovar que a conduta foi impulsionada por uma vontade. Essa modalidade de 
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reponsabilidade surgida na Código Civil Francês apresenta uma grande quantidade de situações 

que devem ser comprovadas. Mesmo com uma dificuldade tremenda em alguns casos difíceis 

“é o Direito pátrio e o Código Civil em vigor estabelecem que o princípio geral da 

responsabilidade civil repousa sobre a culpa. Isto não obstante, em alguns setores, e mesmo em 

algumas passagens, esse vetusto instituto tenha acolhido, como exceção, a teoria do risco” 

(STOCO, 2010, p. 609). Isso pode provocar uma imensa dificuldade na reparação do dano, 

especialmente na comprovação do caráter volitivo do agente. Desta forma a pesquisa jurídica 

vem sustentando a alteração da responsabilidade subjetiva para objetiva, especialmente no 

paradigma contemporâneo dos riscos. 

 

Dentro desse contexto histórico, a responsabilidade civil objetiva tomou forma, 

quando o homem foi levado a uma situação de permanente risco com o seu trabalho, 

fruto do excessivo crescimento industrial, sujeitando-o aos riscos, sem que pudesse 

obter a reparação merecida, por não serem adequados os meios legais para se proteger. 

A partir de então, a responsabilidade objetiva foi se alastrando pelo ordenamento 

jurídico (FREITAS, 2014, p. 38). 

 

A dispensa da comprovação da vontade do agente em produzir o dano é um notável 

avanço no campo da responsabilização do agente degradador, impede-se que algo abstrato deva 

ser provado nos autos, ampliando assim a possibilidade de reparação do dano. 

 

2.4 Objetiva 

 

A forma encontrada para ilidir essa necessidade de comprovação de algo abstrato nos 

autos de um processo de responsabilização civil foi a responsabilidade civil objetiva. Três são 

os requisitos: dano, liame de causalidade e conduta do agente, portanto, desconsidera o a 

vontade do agente em produzir o dano. Essa peculiaridade permite maior aderência do instituto 

jurídico ao paradigma de risco atual. Os danos serão reparados independente de uma 

desgastante comprovação do pensamento do sujeito. Lima e Fonseca (2015) discorrem sobre o 

tema “dessa forma, os fatos danosos resultantes da vida moderna mereciam uma adequada 

reparação, que já não mais se satisfaziam com os moldes tradicionais da responsabilidade 

subjetiva. É nesse contexto que surge o sistema da responsabilidade objetiva (LIMA; 

FONSECA, 2015, p. 360). Essa formatação da responsabilização civil é necessária para a 

pacificação da sociedade moderna, tendo em vista os inúmeros e complexos casos de danos e a 

necessidade de uma resposta tempestiva. Wald (2010) demostra que o instituto da 
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responsabilização objetiva já tem um lapso temporal de aplicação no direito brasileiro, além de 

trazer a correlação entre o bônus e o ônus dos empreendimentos: 

Assim, na década de 1930, o ilustre jurista Virgílio de Sá Pereira que foi 

desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, examinando os problemas 

decorrentes de acidentes de bondes, reconheceu que a vítima devia ser ressarcida 

independentemente da culpa, tanto o motorneiro, quanto da empresa exploradora da 

concessão, que era, na época a Light. Dizia o consagrado magistrado que o motorneiro 

podia ter culpa, mas não tinha recursos para indenizar a vítima e que a Light 

(empregadora) tinha dinheiro, mas não tinha culpa. Ora, era preciso que a vítima fosse 

ressarcida, tanto mais que a empresa de bondes realizava atividade lucrativa e tendo 

as respectivas vantagens devia arcar também com o ônus decorrentes (WALD, 2010, 

p. 959). 

 

No caso descrito por Wald (2010) a empresa auferia grandes lucros pelo transporte de 

pessoas por bondes, assim deveria indenizar vítimas independentemente da culpa de outros, ou 

seja, como tinha o bônus pelo transporte de pessoas, também deveria ter ônus provenientes da 

atividade. Rios (2010) chama essa construção dogmática de “teoria do risco embasa-se em 

lições do Direito Romano com o princípio do ubi emolumentum ibi onus, ou seja: onde a busca 

do lucro aí os riscos inerentes a tanto” (RIOS, 2010, p.675). A empresa buscava o lucro pelo 

transporte de pessoas através de bondes, assim deveria arcar com qualquer prejuízo resultante 

desta atividade, observa-se a responsabilidade objetiva da empresa. Stoco sistematiza os 

ensinamentos da modalidade objetiva da responsabilidade: 

 

A doutrina objetiva, em vez de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos 

elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro), 

assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento danoso. 

Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que 

importa assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele 

emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é responsável 

(STOCO, 2010, p. 608-609).   

 

Também é necessário ressaltar que, via de regra, existem objeções para essa imputação 

ao agente ativo. Normalmente recaem sobre o nexo de causalidade, impedindo assim, a ligação 

entre a conduta do agente e o resultado danoso. “Há circunstâncias que incidem no elemento da 

imputação e que impedem o nascimento da obrigação de indenizar. Nos sistemas objetivos de 

responsabilidade tais circunstâncias são denominadas de causas de exoneração” (TADEU, 

2010, p.587). Quando verificada uma causa de exoneração na terminologia adotada por Tadeu 

(2010), não haverá a responsabilidade civil. 

 

2.5 Estado 
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A responsabilização civil do Estado sempre foi tema central dos debates da área de 

pesquisa, passou-se de uma posição de irresponsabilidade total para a uma responsabilização 

objetiva dos atos.  

Inicialmente é necessário ressaltar noções do termo “Estado” que auxiliam a 

compreensão das políticas públicas sustentáveis. Soares (2001) discorre sobre diversas 

concepção sobre o Estado. Cita Vedel, “o Estado caracteriza-se pelo fato de seus governantes 

deterem o monopólio da força armada e se submeterem aos mecanismos da institucionalização 

do poder” (VEDEL apud SOARES, 2001, p. 135). Também é citado o conceito de Jellinek 

“como a corporação de um povo, assente em um determinado território e dotada de um poder 

originário de mando” (JELLINEK apud SOARES, 2001, p. 135). Por fim, cita-se a doutrina de 

Vergottini: 

É um ente independente, compreendendo necessariamente a população estabilizada 

sobre certo território, estando dotado de uma estrutura de governo e respaldado em 

um complexo homogêneo e auto-suficiente de normas que disciplinam a sociedade e 

a sua estrutura organizativa (VERGOTTINI apud SOARES, 2001, p. 136). 

 

Destes conceitos pode-se abstrair uma posição de destaque do Estado, além da 

capacidade de produzir atos que os particulares são incapazes, ou seja, podem ser capazes de 

promoverem políticas públicas sustentáveis amplas. 

Também é necessário ressaltar que esse poder estatal pode causar prejuízos as demais 

pessoas naturais e jurídicas. Como dito anteriormente, em um primeiro momento o Estado era 

irresponsável pelos atos. A evolução doutrinária e legislativa promoveu uma mudança nesse 

paradigma. No caso brasileiro, o Estado está na “última fase dessa evolução proclamou-se a 

responsabilidade objetiva do Estado, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do 

serviço” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 256). Assim, via de regra, o Estado brasileiro é 

responsável objetivamente pelos seus atos perante terceiros12. Como dito anteriormente, tal 

previsão auxilia o processo de reparação, uma vez que não será debatida a função volitiva do 

agente. Interessante notar a Teoria do Risco Administrativo, que auxilia o processo de 

interpretação da teoria da responsabilidade objetiva estatal: 

 

teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e 

desenvolvida por renomados administrativistas, teoria, essa, que pode ser assim 

formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se 

como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em 

decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa 

                                                 
12 Art. 37 § 6º da CF/88 - 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 (BRASIL, 1988). 
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atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por 

todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos 

representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa dos seus 

agentes (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 257). 

 

Essa teoria guarda certa correlação com a Teoria do ônus e bônus, como o Estado tem 

essa capacidade superior aos demais, também têm responsabilidade maiores que os demais. 

Assim, a reparação sairá da órbita do gestor público que praticou o ato lesivo e irá para o Estado, 

que agrega a coletividade. Ressalta-se que o Estado possui no atual ordenamento13 jurídico o 

direito de regresso no campo da responsabilidade subjetiva, sobre o tema disserta Rios: 

 

Outra questão digna de nota foi a mudança do “direito de regresso” que no Código é 

“por ter causado dano” (Art.15), enquanto no Projeto é: “se houverem agido com 

culpa ou dolo”, portanto o “direito de regresso”, que era objetivo passou a ter o 

substrato subjetivo, numa humanização do texto, para com a parte economicamente 

fraca dos funcionários públicos, que quase sempre cumprem ordens (RIOS, 2010, p. 

677). 

 

A teoria da responsabilização objetiva do Estado tem um contorno limitador doutrinário, 

sendo que “a responsabilidade subjetiva do Estado é caracterizada principalmente pela 

inobservância do cumprimento do disposto em lei. Uma prestação de serviço defeituosa, ou a 

não prestação do serviço devido ensejam a responsabilidade subjetiva do Estado” (SOUZA et 

al, 2015, p. 349). Existe, portanto, duas teorias sobre a aplicação da responsabilidade civil do 

Estado, uma que no caso de ação será responsável civilmente sem discussão de culpa, com o 

direito de regresso e outra que a responsabilidade será baseada na culpa de omissão do ente 

estatal. Mesmo neste segundo cenário é observado certos caracteres de responsabilidade civil 

objetiva, conforme ensina Silva (2013): 

A responsabilização estatal pelas condutas omissivas dependerá sempre do caso 

concreto, se haveria ou não a possibilidade do Estado agir. Se o Estado, o agente 

público, poderia agir e não o fez, trazendo dano ao administrado, pensa-se numa 

responsabilização objetiva, mas nunca na aplicação da teoria do risco, sob pena de 

tornar-se um indenizador universal. Por outro lado, se a omissão estatal era mesmo 

previsível o Estado também poderá responder, mas desde que o lesado prove a 

existência de culpa nessa omissão. (SILVA, 2013, p. 90). 

 

A posição aduzida pelo autor visa impedir que Estado torne um segurador de todas as 

atividades humanas existentes em seu território, mas também visa impedir que assuma uma 

posição de acomodação frente aos riscos inerentes a sociedade moderna. Deverá agir com o 

intuito de promover um desenvolvimento sustentável e não se omitir na promoção deste 

patamar sustentável. Ressalta-se que deve o “Poder Público responsabilizar objetiva e 

                                                 
13 Parte final do art. 37 § 6º da CF/88. 
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solidariamente pela reparação/indenização, a fim de proteger as gerações futuras, efetivando, 

assim, a garantia constitucional” (BITTENCOURT; MARCONDES, 2010, p. 293), sendo que 

“a hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado, no entanto, não é aplicada em caso de 

danos ambientais” (SOUZA; et al, 2015, p. 349). Levada aduz posição semelhante na questão 

ambiental estatal, “não se convence, portanto – ressalta-se, antes que o digam -, o argumento 

segundo o qual o Estado não poderia ser responsabilizado civil e solidariamente, por danos ao 

meio ambiente, em razão do ônus que esta imputação poderia trazer ao erário e à coletividade” 

(LEVADA, 2010, p.533).  

A questão da responsabilidade civil estatal por danos ambientais é permeada por 

diversos caracteres diferenciadores dos demais campos jurídicos, isso é decorrência a 

necessidade existencial de um meio ambiente equilibrado para as atuais e futuras gerações 

(PAGEL, 2013). Tendo em vista a posição de superioridade do Estado, deverá assumir um papel 

protetivo nesta seara. 

 

2.6 Ambiental 

 

A responsabilidade Civil ambiental aparece hoje como um dos temas nucleares do 

debate ambientalista, ainda que não seja o método mais eficaz para a efetiva proteção ambiental, 

tem assumido destaque, tanto no senso comum como dentro da academia. O ordenamento 

jurídico brasileiro coloca como uma das três responsabilidades do poluidor14. Discorrem sobre 

o tema, a “responsabilidade civil por danos ambientais visa a imputar ao causador de um dano 

ambiental o ônus pela sua reparação. O objetivo principal e aparente é coibir ações 

degradatórias” (BEDRAN; MAYER, 2013, p. 46). Pela conceituação das autoras duas 

concepções são geradas pelo o instituto, reparar, o dano ambiental já ocorreu e o poluidor 

deverá arcar com a volta ao estado anterior e a ideia de prevenção geral, como alguém foi 

responsabilizado por determinada conduta degradadora, também posso ser punido. Nesta 

segunda concepção existe a possibilidade de não ocorrência do dano, situação que seria ótima, 

sendo que a primeira seria subótima, tendo em vista que o dano ambiental já ocorreu. Também 

é necessário ressaltar a importância do instituto na proteção ambiental, Rodrigues e Ferreira 

(2015) informam da grande capacidade do instituto em promover um equilíbrio ambiental: 

A responsabilidade civil possui uma potencialidade incrível para contribuir com a 

recuperação ambiental, trata-se de instrumento importante para combater o 

                                                 
14 Art 225 § 3º da CF/88 - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados (BRASIL, 1988). 
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aquecimento global e outros danos ao clima, mas somente será alçada a efetividade 

esperada e necessária se superadas as dificuldades quanto à obtenção de certeza do 

dano e do nexo de causalidade (RODRIGUES; FERREIRA, 2015, p. 602). 

 

O milenar instituto da responsabilidade civil deve ser reinterpretado de acordo com a 

hermenêutica ambiental, tendo em vista os caráteres únicos que existem nesse campo do saber. 

Cita-se a necessidade de estabelecer um laço de solidariedade na execução do instituto, informa 

Wald (2010), “a evolução tecnológica, as novas condições econômicas e a ideia de 

solidariedade social têm feito a responsabilidade civil o rumo das questões mais discutidas do 

Direito Privado Contemporâneo” (WALD, 2010, p. 955). O paradigma da sociedade de risco 

de Beck impõe uma mudança interpretativa da responsabilidade civil e ainda uma atuação 

proativa em busca de um desenvolvimento ambiental. Também é caractere interpretativo a 

precaução das ações humanas na questão ambiental, “é preciso repensar o instituto da 

responsabilidade civil em termos sociais, em que assume especial relevo, pela sua singularidade 

em relação ao que existe na concepção clássica, o princípio da precaução” (AGUIAR, 2010, p. 

99). Esse princípio será debatido adiante. Coelho (2013) alerta sobre a necessidade de aliar o 

crescimento econômico com a efetiva proteção ambiental, dois dos três pilares clássicos do 

desenvolvimento sustentável, “não são admissíveis práticas desenvolvimentistas sem que haja 

o respeito ao meio ambiente natural, artificial, laboral e cultural, dos quais imprescindem o 

homem para a sua sobrevivência, e também daqueles que ainda estão por habitar o planeta” 

(COELHO, 2013, p. 105). Ressalta em sua afirmação o caráter intertemporal da proteção 

ambiental, muitos dos atos protetivos terão custos para a geração presente, mas os efeitos apenas 

serão sentidos nas gerações futuras. Rosa (2010) também aduz posição protetiva do meio 

ambiente frente a atividade econômica, “desse modo, independente do número de empregos ou 

de riquezas que possa gerar, é inconstitucional toda e qualquer atividade ou empreendimento 

que ponha em risco os bens ambientais em relação a esta ou a futuras gerações (ROSA, 2010, 

p. 165). Observa-se que os custo provenientes de uma proteção efetiva e os lucros auferidos por 

uma exploração desenfreada não são fundamentos para não implementar atos protetivos, é 

necessário que o desenvolvimento seja permeado pela solidariedade e a precaução dos atos 

humanos. 

No ordenamento jurídico brasileiro os danos ambientais são respondidos civilmente de 

forma objetiva15, ou seja, não caberá nos autos do processo a discussão se o poluidor teve 

                                                 
15 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 (BRASIL, 1981). 
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culpa/dolo de desequilibrar o meio ambiente. A previsão legal é anterior a atual Constituição 

brasileira, todavia, “foi perfeitamente recepcionada e, mais, pode-se até dizer que com bom 

alvitre, diante da elevação da Preservação Ambiental como Princípio Constitucional à luz do 

artigo 225 (REZENDE; RIBEIRO, 2015, 190).  

Um dos institutos que mais foram reinterpretados segundo o paradigma protetiva foi o 

nexo de causalidade, este sempre apresentava como um dificultador da reparação civil, tendo 

em vista a dificuldade de estabelecer uma correlação, como dito anterior. Contudo, o nexo 

causal “no âmbito da responsabilidade civil ambiental, deve ser interpretado com rigor atenuado 

sobre a sua existência e, sobretudo, prova. A incerteza o permeia, a precaução o inspira a tornar 

possibilidade em probabilidade, probabilidade em verossimilhança” (SAMPAIO, 2015, p. 456). 

A ideia que o evento A provoque o evento B deve ser observado a luz dos princípios ambientais. 

O paradigma de risco de Beck promove uma existência infinitas de fatores, sendo que o evento 

que possui prova mais robusta de degradação ambiental deve ser entendido como a ligação da 

conduta do agente como o dano ambiental. Steigleder (2010) reforça tal concepção, afirma que 

a ligação entre a conduta e o dano é quase automática, diminuído assim o escopo de discussão 

sobre o nexo de causalidade: 

Enquanto que na responsabilidade civil subjetiva a imputação do dano irá ligar-se à 

ideia de previsibilidade, na responsabilidade objetiva, o requisito da previsibilidade 

não existe, sendo que o critério de imputação do dano ao agente se amplia, quase 

aproximando-se de um enfoque puramente material, de tal modo que, com a prova de 

que a ação ou omissão foi a causa do dano, a imputação é quase automática 

(STEIGLEDER, 2010, p. 326). 

 

Rios (2010) aduz similar à de Steigleder (2010), adicionando o importante caractere da 

solidariedade na interpretação do nexo de causalidade:  

Quando houver uma prova que a conduta A provocou o evento danoso B a 

responsabilização é espontânea, tal interpretação visa a manutenção do equilíbrio 

ambiental. A expressão de Rudolf Von Ihering “sem culpa nenhuma reparação” é de 

um individualismo correspondente à época em que foi pronunciada, hoje a 

“responsabilidade pelo dano” faz-nos abraçar o direito social, o solidarismo, onde o 

causador deve indenizar pelo simples fato e não pela vontade, que não interessa 

existente ou não, para a existência do dano que continua o mesmo com ou sem ela 

(RIOS, 2010, 676). 

 

Ambos demostram que a discussão central está no processo de reparação do dano 

ambiental, assim caracteres que dificultam ou até impedem a retomada do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado são retirados ou reinterpretados. A culpa/dolo não é nem 

mencionada na questão ambiental e o nexo de causalidade é flexibilizado para atender um 

paradigma de proteção mais efetivo. Outro ponto tratado por Borges (2010) é a abrangência do 

sujeito ativo, considera que não apenas o executor do dano, mas o contratante é responsável 
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civilmente pela reparação dos danos, remete-se a solidariedade civil previamente debatida.  

Informa: 

Desta forma, se as partes de um contrato são causadoras do dano ambiental, ainda que 

este decorra diretamente da conduta de apenas uma delas, todas são responsáveis por 

sua reparação, pois mesmo a parte que não realiza a conduta material diretamente 

vinculada ao dano, atua indiretamente provocando-o e esperando proveitos da 

atividade realizada pelo outro contratante. Se o contrato é firmado em função de uma 

atividade poluidora, todas as partes deste contrato respondem pelos danos ambientais 

causados, não apenas a parte que se obrigou a realizar materialmente a atividade 

poluidora que também é de interesse dos demais contratantes (BORGES, 2010, p. 

239). 

 

Nota-se que o instituto da responsabilidade civil é amplamente reinterpretado com o 

intuito de proteger o meio ambiente. Outra importante característica foi a readequação do 

Estado, como dito no tópico anterior, esse pode ser sujeito passivo de uma ação de reparação 

por danos ambientais, seja em caso de omissão ou de ato comissivo. Disserta Levada sobre a 

responsabilidade do “Estado e esta mesma coletividade têm responsabilidade com as gerações 

futuras, o que não pode e não deve ser contraposto a interesses atuais e econômicos, até porque 

nosso sistema de responsabilização ambiental não permite esse exercício” (LEVADA, 2010, 

p.533). Cabe, portanto, geração atual adotar práticas para proteger o meio ambiente, sendo que 

o Estado, em especial, deverá adotar políticas públicas sustentáveis para garantir o gozo do 

meio ambiente equilibrado para as gerações vindouras. Rosa salienta uma das ações estatais 

para garantir esse patamar “à medida que o cidadão atue de forma consciente, o Estado opere 

administrando, usando seu poder de polícia, planejando e incentivando condutas a fim de dar 

plena concretização a este poder-dever ambiental é possível garantir o meio ambiente” (ROSA, 

2010, p. 169). O Estado deverá mitigar esse paradigma de riscos e degradação ambiental através 

da promoção de um desenvolvimento sustentável. 

 

2.6.1 Teorias do Risco 

 

A responsabilidade objetiva foi alvo de intenso debate, ainda que fora da seara 

ambiental.  A transmutação do polo de punir o culpado pelo dano ambiental para a efetiva 

reparação, provocou um debate dentro do campo da responsabilidade civil. Inicialmente, 

deixou-se de utilizar o requisito, agora, como o dito o tópico anterior o nexo de causalidade 

passa a ser flexibilizado para o atendimento deste novo paradigma de reparação. Informa a 

existência de duas teorias principais do risco e a construção de uma terceira via, que busca 

aglutinar temas das duas teorias principais. 
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2.6.1.1 Risco Integral 

 

A teoria do Risco Integral exclui qualquer possibilidade de uso das excludentes do nexo 

de causalidade, será necessário provar que o agente ativo procedeu como uma conduta A e que 

houve o dano ambiental no evento B, mesmo que seja culpa de terceiro, força maior, caso 

fortuito ou outras excludentes do nexo causal, não poderá ilidir a responsabilidade em reparar 

o meio ambiente. Steigleder (2010) discorre sobre o tema: 

Os partidários da teoria do risco integral, (...), não admitem qualquer das excludentes 

invocadas, posto que a existência da atividade é reputada condição para o evento. 

Ademais, de acordo com esta linha de raciocínio, as excludentes implicariam no 

afastamento da culpa, que é irrelevante na responsabilidade objetiva, pelo que a 

responsabilidade subsiste (STEIGLEDER, 2010, p. 341). 

 

Nota-se que o núcleo duro desta teoria é a necessidade de reparar o dano ambiental, 

evitando que as excludentes do nexo de causalidade possam obstar esse objetivo. É observado 

também que a discussão do nexo de causalidade pode provocar uma discussão de culpa/dolo 

dentro do processo reparatório, algo incompatível com a responsabilidade civil por danos 

ambientais no direito brasileiro. Nery Junior aduz, “pela teoria do risco integral, a indenização 

é devida independentemente de culpa, e, mais ainda, pela simples razão de existir a atividade 

da qual adveio o prejuízo: o titular da atividade assume todos os riscos dela oriundos” (NERY 

JUNIOR, 2010b, p. 827). Essa teoria encontra grande correlação com a Teoria do Risco já 

esposada, aquele que tem o bônus da atividade deverá arcar com possíveis ônus da atividade, 

evitando uma socialização do prejuízo e uma individualização do lucro. A Teoria do Risco 

Integral promove essa noção quase de forma plena, o indivíduo que realiza a atividade e aufere 

os lucros será objetivamente responsável por eventuais prejuízos ambientais, sem a 

possibilidade de discussão sobre as excludentes do nexo de causalidade. 

Interessante notar a aplicação desta teoria no contexto social brasileiro. O ordenamento 

jurídico brasileiro discorre sobre a responsabilidade objetiva, não faz menção a exclusão dos 

nexos de causalidade, cabe, portanto, a doutrina e a jurisprudência o desenvolvimento e opção 

pela teoria. Discorre Silva (2013) sobre esse processo: 

 

Pensa-se também que a teoria do risco integral, apesar de possuir grande número de 

adeptos, ainda não se solidificou de forma definitiva nem na doutrina e muito menos 

na jurisprudência. Responsabilizar sem nenhuma excludente torna-se bastante 

oneroso para o particular ou mesmo para o Estado (SILVA, 2013, p. 19). 

 

O principal fundamento para a não aplicação da teoria na concepção de Silva (2013) é 

a onerosidade ao indivíduo e ao Estado. Observa-se que o dano ambiental já ocorreu, ou seja, 
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já houve um desequilíbrio ambiental. Freitas (2014) critica a teoria de forma mais veemente 

ainda: 

Diante dessa cronologia evolutiva do Estado Absolutista para o Estado de Direito é 

que remonta a inaplicabilidade da teoria do risco integral na responsabilidade civil 

ambiental, pois, se o Estado (Juiz) aplica uma teoria advinda apenas da doutrina e 

afasta a aplicação de normas vigentes que rompem o nexo causal nos casos de 

responsabilidade civil ambiental, tem-se o retrocesso do Estado de direito para o 

Estado absolutista (FREITAS, 2014, p. 93). 

 

O Estado absolutista era marcado pela irresponsabilidade do rei e a falta de garantias 

dentro do processo. Na responsabilização ambiental aplicando a Teoria do Risco Integral o 

Estado estará sujeito a aplicação e ainda poderá ser discutido dentro do procedimento em 

contraditório com ampla defesa, outros aspectos relacionados com o evento danoso. Tendo em 

vista essas críticas, alguns autores se filiam a uma corrente mais flexível denominada Teoria do 

Risco Criado. 

 

2.6.1.2 Risco Criado 

 

A Teoria do Risco Criado encontra guarida nos pensadores que aduzem o alto grau de 

responsabilização da Teoria do Risco Integral, uma vez que esta, como dito anteriormente não 

admite qualquer exclusão do nexo de causalidade. Ela “sugere ao agente a responsabilização, 

pelo simples fato de desenvolver a atividade, ainda que dentro dos parâmetros estabelecidos” 

(SILVA, 2013, p. 84-85). Assim, haverá a responsabilização do sujeito-poluidor, não é uma 

teoria de irresponsabilidade do dano ambiental, todavia haverá mitigações em relação à teoria 

anterior. Será aplicada “se alguém, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo, está 

sujeito à reparação do dano que causar” (TEIXEIRA, 2014, p. 35). Como está auferindo um 

bônus também arcará com o ônus de eventuais prejuízos a outros.  

A maior diferença com a teoria anteriormente esposada está na admissão das 

“excludentes, vislumbrando nelas a causa adequada da produção do dano, posto que haveria 

uma ruptura do nexo de causalidade entre a atividade do agente e o resultado” (STEIGLEDER, 

2010, p. 341). A Teoria do Risco Integral ignora a utilização em matérias de defesa de 

excludente do nexo de causalidade, algo que desperta uma série de críticas ao instituto, já a 

Teoria do Risco Criado coloca a responsabilidade sobre o ombro do promotor da atividade 

econômica, mas permite a utilização de excludentes (força maior, caso fortuito, culpa de 

terceiro, entre outros) em matéria de defesa.  
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Também é necessário ressaltar a Teoria do Risco Proveito, esta discorre que deveria se 

provar que o agente obteve o proveito para aplicar a teoria, sendo admitido as excludentes do 

nexo de causalidade. Informam sobre a evolução doutrinárias das Teorias do Risco Criado e 

Proveito. “A teoria do risco criado é considerada por alguns doutrinadores como a evolução do 

risco proveito, uma vez que não mais se faz necessário demonstrar a obtenção de qualquer tipo 

de proveito” (COELHO, MESQUITA, 2015, p. 496). O passo doutrinário em direção a dispensa 

da prova de proveito, é uma evolução doutrinária em direção a efetividade da proteção 

ambiental via responsabilidade civil. Nota-se que estão em patamares inferiores a Teoria do 

Risco Integral.  

 

2.6.1.3 Terceira Via 

 

Steigleder (2010) apresenta uma terceira via, que ajunta características das Teorias do 

Risco Integral e do Risco Criado, para conceber uma terceira via não tão gravosa para o agente 

ativo da degradação ambiental, mas também não tão flexível com a proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Discorre:  

Finalmente, há uma posição intermediária, que nos parece a mais correta, que admite 

apenas a força maior e o fato de terceiro como causas excludentes, eis que consistem 

em fatos externos, imprevisíveis e irresistíveis, nada tendo a ver com os ricos 

intrínsecos ao estabelecimento ou atividades. E desde que não se trate de empresa 

exploradora de atividade de risco (STEIGLEDER, 2010, p. 324-34). 

 

Continua barrando a utilização como matéria de defesa determinados excludentes do 

nexo de causalidade, contudo deixa aberta a possibilidade de utilização da força maior e fato de 

terceiros, uma vez que estas encontram fora da órbita de atuação do poluidor. 

 

2.7 Princípios Ambientais 

 

Os estudos dos princípios ambientais auxiliam a compreensão do problema, ajudam em 

o fornecimento de uma resposta que encontre aderência a pesquisa. Salienta-se ainda a função 

de princípios no ordenamento jurídico, aponta a obra do alemão Robert Alexy, “princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes” (ALEXY, 2015, p. 90). 

Neste tópico serão debatidos cinco princípios que auxiliam a verificação da tese de 

responsabilidade do município por omissão da promoção e implementação de políticas públicas 

sustentáveis. Sobre a importância do estudo na responsabilidade civil, cita-se Simplício e Castro 
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(2015) “a responsabilidade civil ambiental é regida por princípios básicos, dentre os quais pode-

se citar o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador e o princípio da reparação 

integral” (SIMPLÍCIO; CASTRO, 2015, p. 330). Além dos três princípios citados pelos autores, 

também serão debatidos os princípios da precaução e da natureza conjunta da proteção do meio 

ambiente. 

 

2.7.1 Reparação Integral do dano ao meio ambiente 

 

O princípio da Reparação Integral do dano ao meio ambiente encontra grande correlação 

com a sistemática moderna de reparação civil. A noção moderna informa da necessária 

reparação do dano, e não do caráter punitivo do agente causador, como discorrido pelo trabalho. 

Assim, este princípio vela para que o meio ambiente seja recuperado de forma integral. Aduz 

Benjamin (2010), “por esse princípio, são vedadas todas as formas e fórmulas, legais ou 

constitucionais, de exclusão, modificação ou limitação da reparação ambiental, que deve ser 

sempre integral, assegurando proteção efetiva ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” 

(BENJAMIN, 2010, p. 472). Afirma de forma veemente que o meio ambiente deve ser reparado 

na sua integralidade, com o intuito de retorna à situação de equilíbrio anterior. Os esforços de 

reparação devem recair sobre os recursos financeiros do poluidor, contudo a sociedade civil 

também deve participar deste intenso e custoso processo de reparação. Disserta Ferreira (2013) 

sobre esse processo participativo: 

 

Daí sobeja razão para se estabelecer um verdadeiro e necessário concerto entre o poder 

público e a coletividade para a defesa e reparação ambientais, levando-se em 

consideração conceitos como o de corresponsabilidade como forma concreta de 

cooperação entre a sociedade, com suas diversas formas de organização 

socioinstitucionais, e o Estado e, sobretudo, entre um ente federado e outro, para uma 

efetiva gestão ambiental. Resta claro que se devem conjugar todos os instrumentos 

legais e esforços na proteção ao meio ambiente num verdadeiro sistema de 

solidariedade entre sociedade e poder público (FERREIRA, 2013, p. 139). 

 

A dimensão ética tratada anteriormente é um fundamento desta intensa participação da 

população no processo de reparação integral de uma determinada área, as diligências 

reparativas devem ser pensadas junto as comunidades, evita-se assim uma decisionismo técnico 

ambiental.  Baleeiro Neto reafirma desta posição de participação das comunidades atingidas no 

processo de reparação: 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra-se, assim, na 

categoria dos “direitos difusos”, haja vista a sua evidente indivisibilidade, bem como 

a indeterminabilidade e a ligação dos membros da coletividade atingida por 
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circunstâncias meramente fáticas, sem que estejam necessariamente unidos por uma 

relação jurídica base (BALEEIRO NETO, 2013, p. 38). 

 

Nota-se que para a aplicação na maior medida do possível em termos de Robert Alexy, 

reparação deve retornar ao equilíbrio anterior, eliminando as consequências dos atos nocivos 

humanos, além de uma participação efetiva das comunidades neste processo. 

 

2.7.2 Prevenção 

 

O princípio da prevenção apresenta uma certa similaridade com o princípio da 

precaução, sendo que no senso comum podem ser utilizados como sinônimos, contudo 

apresentam situações diferentes e características diversas. No princípio da prevenção já existe 

um conhecimento técnico-científico anterior do grau de impacto de determinada conduta 

humana. Saberá cientificamente que a conduta humana A provocará os impactos ambientais B, 

C e D. Assim, caberá ao indivíduo a realização de atividade mitigadoras e compensatórias do 

impacto ambiental esperado. Brito diserta sobre essa antevisão do indivíduo: 

orienta a ação preventiva e a utilização de instrumentos que possam valorar e reduzir 

a possibilidade dos danos ambientais ocorrerem. Por meio do Estudo de Impactos 

Ambientais – EIA e do regular licenciamento ambiental, é possível prevenir os danos 

e proteger o meio ambiente (BRITO, 2015, p. 378). 

 

Verificando a existência de impactos ambientais com a antecedência, os 

empreendedores tomarão medidas cabíveis para mitigar o impacto e manter o equilíbrio 

ecológico. Observa-se a correlação com o tema desenvolvimento sustentável. O indivíduo 

procurará o crescimento econômico, contudo não se olvidará da necessária proteção 

socioambiental. Também é necessário reafirmar a correlação com a responsabilidade civil, o 

empreendedor tem obrigação de realizar estudos de verificação de impactos e de tomar medidas 

adequadas para proteção ambiental. Caso ocorra um dano ambiental, terá a responsabilidade 

civil para reparar o prejuízo ocorrido. 

 

2.7.3 Precaução 

 

O grande caractere diferenciador deste princípio com o anterior é a incerteza técnica-

científica do impacto ambiental, apresentando indícios que determinado comportamento possa 

impactar negativamente o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mota discorre sobre a 

“precaução, contudo, a imposição de gravames deve ser realizada antes mesmo da absoluta 
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certeza científica sobre se tal situação configuraria uma ameaça real ao meio ambiente, bastando 

a plausibilidades, fundada em conhecimentos científicos disponíveis para a época” (MOTA, 

2010, p. 184). Não existe uma prova robusta, cabal que determinada atividade humana é 

prejudicial ao meio ambiente. Todavia, os indícios científicos apontam na direção da 

prejudicialidade da ação humana. 

Interessa notar o alto grau de solidariedade intergeracional existente no princípio, “o 

princípio da precaução, desta forma, garante a continuidade não só do ser humano, mas de toda 

a vida no planeta” (FERRUCCI, 2010, p.57). No momento que se opta por não realizar uma 

atividade potencialmente poluidora, estará abrindo mão do bem-estar da sociedade atual para a 

existência da sociedade futura.  

 

2.7.4 Poluidor-pagador 

 

O quarto princípio necessário para a solução do problema proposto é o do Poluidor-

pagador. Tupiassu (2010) conceitua tal princípio, “indica que o poluidor deverá suportar o custo 

das medidas tomadas pelo Poder Público para assegurar a preservação do meio ambiente” 

(TUPIASSU, 2010, p. 126). Também se ressalta o conceito principiológico informado por 

Ferrucci “o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual aquele que polui deve reparar o meio 

ambiente, mediante uma contraprestação ao Poder Público, à própria sociedade civil ou 

reparação ao meio ambiente, nos termos da responsabilidade civil” (FERRUCCI, 2010, p.57). 

O poluidor do meio ambiente deverá internalizar todos os custos de reparação decorrentes dos 

danos ambientais causados. Apresenta grande correlação com a teoria da sociedade de risco de 

Beck, o smog produzido pelo poluidor-pagador será democrático, mas o princípio preza que o 

lucro seja reduzido para a eliminação dos impactos ambientais. Impede-se assim a 

individualização do lucro e a democratização das perdas, característica da sociedade de risco 

de Beck. 

Importante ressaltar que o princípio não é uma carta liberatória de poluição, visa 

desencorajar qualquer ato impactante e não apenas adicionar aos custos passados ao 

consumidor. Oliveira ressalta “que, para que a finalidade de proteção seja alcançada, o preço 

da internalização deve ser suficientemente alto para desencorajar a poluição” (BARBOSA; 

OLIVEIRA, 2010, p. 153). O preço pago deve desencorajar qualquer cálculo economicista de 

quando pagar para poluir. Ferreira ainda informa das diversas atividade que o poluidor deverá 

arcar, “o agente poluidor deve arcar com as despesas de prevenção, reparação e repressão” 
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(FERREIRA, 2013, p. 37). O cerne do princípio é desencorajar qualquer atividade 

potencialmente poluidora e não conceder uma cota de poluição para o sujeito-poluidor. 

A aplicação deste princípio rende frutos importantes para a efetiva proteção, tendo em 

vista o caráter pedagógico da instituição. A realização do princípio da maior maneira possível, 

colocará os agentes poluidores em constantes vigilância, imputando a eles o deve de tomarem 

as medidas cabíveis para a redução dos impactos ambientais. Souza (2015) aduz da estreita 

reciprocidade do princípio como a responsabilidade civil ambiental, “os princípios do poluidor-

pagador e do usuário-pagador estão nitidamente em estreita relação com o princípio da 

responsabilização (SOUZA, 2015, p. 325). Benjamim (2010) reafirma a internalização dos 

custos de proteção ambiental para os poluidores, “em termos econômicos, a responsabilidade 

civil é vista como uma das técnicas de incorporação das chamadas externalidades ambientais 

ou custos sociais ambientais decorrentes da atividade produtiva” (BENJAMIN, 2010, p.468). 

É evidente o paralelismo do princípio do poluidor-pagador com o desenvolvimento sustentável, 

para realizar o crescimento econômico o agente deverá colocar nos custos a efetiva proteção ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

2.7.5 Natureza Conjunta da Proteção Ambiental 

 

Todos os seres humanos, independentemente de qualquer característica depende do 

planeta Terra para a sobrevivência. O atual estado da ciência não permite a criação de colônias 

humanas extraterrestres, assim todos têm o dever de proteger o equilíbrio ambiental, para 

garantirem a continuidade da espécie.  Correlaciona-se ainda como a dimensão ética do 

desenvolvimento sustentável, a espécie humana tem o dever de garantir a própria existência, 

assim como das demais espécies existentes no planeta Terra. Assim, todos os indivíduos têm a 

cota de responsabilidade pela promoção do equilíbrio ambiental. O termo “todos” remete tanto 

a particulares como ao Poder Público, conforme ensina Tupiassu, “o meio ambiente é, tanto 

para os particulares quanto para os poderes públicos, um bem indisponível, sendo, como um 

direito de terceira geração, de fruição comum e solidária em relação a toda sociedade” 

(TUPIASSU, 2010, p. 131). A atuação estatal é fundamental para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, Martins reafirma a necessidade de uma atuação proativa estatal 

na seara ambiental “Estado de direito ambiental fica claro que o meio ambiente não é 

simplesmente um bem público, mas sim um bem de interesse público, ou seja, a administração, 

uso e gestão do meio ambiente devem ser compartilhados entre o Estado e a sociedade 

(MARTINS, 2010, p. 167).  
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Assim, todos deverão buscar o desenvolvimento sustentável no contexto da sociedade 

de risco. O Estado pela posição privilegiada como visto anteriormente será um dos motores 

desta busca, sendo que deverá implementar políticas públicas sustentáveis para alcançar o 

patamar pretendido. 

 

3 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO MUNICÍPIO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro tem um apreço pela questão ambiental e pelo 

desenvolvimento sustentável. O texto constitucional é claro em colocar todos como 

responsáveis pela manutenção do meio ambiente equilibrado, como dito no tópico anterior, 

neste conceito inclui-se todos os entes federativos da República Brasileira (União, estados, 

municípios e o Distrito Federal), assim como toda a administração pública seja direta ou indireta 

(autarquias, fundações públicas de direito público, fundações públicas de direito privado, 

empresa pública e sociedade de economia mista) e todos os integrantes da sociedade. Neste 

ponto se inclui tanto o mercado, denominado segundo setor, o público não-estatal, também 

chamado terceiro setor. Todos esses sujeitos deverão buscar o equilíbrio ecológico. Existe um 

dever universal a proteção ambiental. Neste ponto Oliveira, “o princípio da universalidade é 

focado no alcance e na identificação dos sujeitos de Direito que, em cada sistema jurídico, 

podem ser considerados titulares dos direitos, garantias e deveres fundamentais em espécie” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 260). Nota-se que a universalidade de pessoas naturais, jurídicas e entes 

despersonalizados tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também o 

dever de manterem o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Mesmo existindo um artigo específico sobre a proteção ambiental, que afirma da 

totalidade de indivíduos em promoverem o efetivo equilíbrio, a CF/88 coloca como 

competência comum a proteção ambiental. Todos são competentes para legislar sobre o tema e 

ainda para implementar políticas públicas sustentáveis para a efetivação da obrigação 

constitucional. Todos podem legislar sobre o tema dentro da esfera de atuação, como também 

administrar atos para a efetiva proteção ambiental.  

É notado que o município não está arrolado de forma literal na competência concorrente 

legislativa dos entes federativos, entretanto é legitimado para legislar sobre o tema, sendo o 

interesse local o principal fundamento para essa atuação. A CF/88 afirma que dentro da 

repartição de competências, o interesse local deve ser gerido pelo município, tendo em vista a 
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proximidade com os cidadãos. Assim, quando o interesse local dentro do arcabouço protetivo 

ambiental, o município será legitimado para tratar o tema. Maria ressalta tal posicionamento, 

“partir do momento em que há preponderância de interesse do município não colidente com os 

dos demais entes, poderá legislar exclusivamente sobre tudo o que envolver o meio ambiente” 

(MARIA, 2016, p. 103). 

Também é necessário elucidar a Teoria dos Poderes Implícitos. No momento que a 

CF/88 obriga determinado ente federativo a implementar determinada política pública fornece 

os insumos adequados para a efetivação do comando constitucional. Assim, quando obriga o 

ente municipal a proceder políticas públicas sustentáveis para promover um desenvolvimento 

sustentável, deverá fornecer meios adequados para tanto, sendo a capacidade legislativa é um 

desses instrumentos. Informa Castro (2014): 

A ideia trazida pela teoria dos poderes implícitos, portanto, é bastante intuitiva: se a 

alguém é dado algum fim, haverá que lhe ser conferido, igualmente, o meio para 

realizá-lo. Dessa maneira, cada ente federado há que ser supremo em sua esfera de 

ação, característica derivada da autonomia que lhe é assegurada em virtude do pacto 

federativo (CASTRO, 2014, p. 70). 

 

Diante da Teoria dos Poderes Implícitos observa que o município é legitimado para 

legislar e implementar políticas públicas sustentáveis que possuem aderência com o parâmetro 

local. Além disto, é evidente que a CF/88 forneceu um substrato para colocar as questões do 

desenvolvimento sustentável no centro do debate, devendo o ente municipal participar 

ativamente da promoção deste novo paradigma. Santos e Avritzer aduzem sobre a importância 

da CF/88 neste processo de municipalização e neolocalismo, além do processo conjunto de 

democratização participativa da esfera pública. Aduzem, “a Constituição foi capaz de 

incorporar novos elementos culturais surgidos ao nível da sociedade, na institucionalidade 

emergente, abrindo espaço para a prática da democracia participativa” (SANTOS; AVRITZER, 

2013, p. 37). O município é um ator necessário para a promoção do desenvolvimento 

sustentável, sendo que a omissão da atuação pode ensejar a responsabilização civil ambiental.  

Tendo em vista o recorte metodológico apenas serão estudas políticas públicas que 

combatem a pobreza, pilar da equidade social da concepção clássica e objetivo número um dos 

ODS. Também será estudada as políticas públicas voltadas para o crescimento, guarda 

paralelismo com o pilar econômico da tripartição do Relatório Brundtland e corresponde a meta 

nove dos ODS e por fim, será estudada a políticas ambientais, que completa o tripé clássico do 

desenvolvimento sustentável e reflete o objetivo quinze das metas propostas pelo PNUD. 
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3.1 Implementação de Políticas de Combate à Pobreza 

 

O pilar da equidade social apresenta dois conceitos principais como já informado, a 

eliminação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais existentes, ambas 

encontram guarida no corpo constitucional brasileiro e são objetivos diferentes nos ODS. Tendo 

em vista o recorte metodológico da pesquisa, optou-se pela escolha de uma desses conceitos 

constantes da equidade social. Verificou-se que a escolha do combate à pobreza como 

representante deste pilar do desenvolvimento sustentável. Sobre o tema dissertam Gomes e 

Santos “ Essa visão apresenta uma característica liberal, onde o indivíduo apenas é alvo da ação 

governamental quando a situação é de extrema vulnerabilidade e miserabilidade social” 

(GOMES; SANTOS, 2016, p. 836). No segundo momento, a ação governamental busca a 

redução da diferença entre os mais ricos e os mais pobres, além da redução da desigualdade 

entre as regiões.  

Tendo em vista, essa escolha inicial de equidade social foi buscada nos bancos de dados 

do IBGE sobre as políticas públicas de redução da pobreza implementadas no âmbito municipal. 

Foram observadas quatro políticas públicas de assistência social para a redução da pobreza, a 

existência de um órgão gestor da assistência social, um plano de atuação, um conselho como 

instância participativa e um fundo para financiamento das políticas públicas. Ressalta-se ainda 

a extensa normatividade sobre o tema, seja o texto constitucional16, leis ordinárias17 ou 

resoluções administrativas18. 

 

3.1.1 Órgão gestor da Assistência social 

 

O órgão gestor da assistência social foi alvo da pesquisa do perfil municipal no ano de 

2012, sendo que em 2005 e 2009 foram levantados dados em uma pesquisa suplementar. A 

necessidade de existência de um órgão gestor reside no fato de existir uma estrutura 

organizacional para a ordenação da política pública. O conceito de estrutura organizacional já 

elucida essa necessidade de adequação das normas e procedimentos. “A estrutura 

organizacional é um conjunto ordenado de responsabilidade, autoridades, comunicações, e 

decisões das unidades organizacionais” (OLIVEIRA apud PERROTI,2004, p. 14). Após a 

década de 90 a administração pública brasileira busca a aplicação máxima do princípio da 

                                                 
16 Art. 203 e 204 da CF/88. 
17 Lei 8.742 de 1993. 
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eficiência19. Assim, a organização da assistência social dentro de uma unidade gestora, trará 

maior capacidade de implementação das políticas públicas de combate à pobreza, possibilitado 

um fortalecimento do pilar social do desenvolvimento sustentável.   

A administração pública torna-se personagem principal neste processo de redução da 

pobreza (JACCOUD; HADJAB; CHAIBUB, 2009), devendo, portanto, existir um órgão 

burocrático capaz de receber, organizar e redistribuir as demandas sociais existentes. A ideia 

de existir uma burocracia na assistência social é tão relevante, que foi criado o Sistema único 

de Assistência Social, responsável pela articulação de diversos setores da área (VAITSMAN; 

ANDRADE; FARIA, 2009). 

O IBGE aponta sobre o alto grau de institucionalização deste pilar do desenvolvimento 

sustentável: 

Os resultados obtidos, em 2012, demonstraram que a estrutura organizacional 

municipal da política, se manteve presente na quase totalidade dos municípios, em sua 

maioria ligada à administração direta e caracterizada como secretaria exclusiva ou 

secretarias em conjunto com outras políticas. Ao observarmos as informações 

municipais, percebe-se que os municípios e os estados se comportaram de forma 

semelhante, em todas as Unidades da Federação foram encontradas estruturas 

organizacionais para tratar da política de assistência social e caracterizadas como 

secretarias exclusivas ou em conjunto com outras políticas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 105) 
 

Nota-se que os municípios buscaram criar órgãos específicos para tratar da assistência 

social e consequentemente da equidade social constante na tripartição clássica do 

desenvolvimento sustentável.  

 

3.1.2 Plano de assistência social 

 

A ideia de plano remete a noção de planejamento de ações na busca de objetivo 

estabelecido anteriormente. Na questão socioassistencial o plano demostra o estado da 

sociedade atual e o patamar que os programas e ações visam atingir. Evita-se, assim, uma 

anarquia de programas sem um direcionamento concreto, variando de acordo com o governo 

que assume o município. O plano da assistência social é previsto nos três níveis federativos20, 

além de ser condição necessária para o repasse de dinheiro pelo governo federal.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ressalta a importância do planejamento 

no nível municipal do pilar da equidade social: 

                                                 
19 Art. 37 da CF/88 
20 Art. 30 da Lei 8.742 de 1993 
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o Plano Municipal da Assistência Social deve ser um instrumento capaz de favorecer 

a otimização e administração de recursos, a priorização de investimentos e a avaliação 

de resultados, propondo novas estratégias de intervenção eficientes e eficazes na 

realidade vivenciada pela sociedade em geral (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA, 2013, p. 119). 

 

Importa salientar que em 2012, 94,4% dos municípios brasileiros já haviam elaborado 

o plano de assistência social, garantindo assim um mínimo de planejamento de ações voltadas 

a redução da pobreza. 

 

3.1.3 Conselho de Assistência Social 

 

O Conselho é a instância deliberativa, consultiva, decisional ou consultiva que agrega 

tanto o Estado, no caso estudado os representantes dos municípios como os integrantes da 

sociedade civil organizada. Observa-se que tal instituição também será tratada na parte de 

políticas públicas ambientais, tendo em vista a existência de conselhos municipais do meio 

ambiente. 

Essa interação entre os gestores públicos municipais e os atores da sociedade civil afetos 

ao tema aproxima do ideal habermasiano de esfera pública. Disserta o autor alemão sobre a 

temática, “a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” 

(HABERMAS, 1997, p. 92). Observa que a pluralidade existente em um conselho de assistência 

social pode materializar o conceito de esfera pública habermasiano. Ocorre que o autor alemão 

faz uma ressalva em sua conceituação: 

Todavia, a esfera pública não se especializa em nenhuma destas direções; por isso 

quando abrange questões politicamente relevantes, ela deixa ao cargo do sistema 

político a elaboração especializada. A esfera pública constitui principalmente uma 

estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver como 

o espaço social gerado no agir comunicativo, cão com as funções nem com os 

conteúdos da comunicação cotidiana (HABERMAS, 1997, p. 92). 

 

Nota-se que os indivíduos que compõe o conselho farão parte da esfera pública, contudo 

a norma final elaborada pelo conselho de política pública é considerada um produto do sistema 

político. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirma de forma veemente a 

importância democrática do instituto, “a criação do Conselho Municipal de Assistência Social 

modifica profundamente a forma de organização das ações de assistência social nos municípios 

ao mesmo tempo em que contribui para a democratização das mesmas” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 123).  
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No ano de 2012, 99,3% dos municípios brasileiros possuíam essa instância participativa 

a nível municipal, possibilitando assim a porosidade da participação da sociedade civil. Deste 

percentual de municípios que possuíam a instância em 2012, “92,8% tinham caráter 

deliberativo, ou seja, tinham o poder de decidir sobre a implantação de políticas e a 

administração de recursos relativos à sua área de atuação” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 123). É notável o alto grau de implementação da 

instituição no nível municipal, algo que não ocorre no conselho municipal do meio ambiente, 

como será estudado adiante. 

 

3.1.4 Fundo de Assistência Social 

 

O conselho municipal, via de regra, tomará as decisões de como agir na condução da 

política pública, o plano será essa materialização dos procedimentos tomadas na instância 

deliberativa-participativa. O fundo fornecerá os insumos financeiros para a efetivação das 

políticas decididas.  

Conceitua o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a política pública 

assistencial, “o Fundo Municipal de Assistência Social é um instrumento de captação e 

aplicação de recursos para o financiamento de ações na área de assistência social” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 124), ou seja, captará recursos e 

organizará os gastos na política assistencial da maneira mais eficiente possível, garantindo uma 

efetividade maior da política pública. 

Assim, como o órgão gestor, o conselho e o plano de assistência social, o fundo 

municipal também encontra grande aderência na realidade municipal brasileira. No ano de 

2012, 97,4% dos municípios brasileiros possuíam a instância organizacional financeira, 

promovendo, em tese, uma implementação da assistência social mais efetiva.  

O pilar da equidade social do desenvolvimento sustentável que visa mitigar as ameaças 

sociais da sociedade de riscos de Beck encontra com um alto grau de implementação de 

políticas públicas no nível municipal. 

 

3.2 Implementação de políticas públicas de Crescimento Econômico 

 

Antes da formulação do Relatório Brundtland a questão econômica era o principal modo 

de auferir o grau de desenvolvimento de uma sociedade, era tão latente essa posição que era 

utilizada a medida do Produto Interno Bruto per capita para captar a situação socioeconômica 
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da população do país. Todavia, houve um intenso processo de repensar o bem-estar, sendo que 

atualmente considera o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para essa verificação, além 

de agregar indicadores de renda, também calcula a questão educacional e de saúde do país. 

Mesmo com essa progressiva mitigação do pensamento puro de crescimento econômico, 

o tema não saiu da agenda dos Estados, sendo que compõe o tripé clássico do desenvolvimento 

sustentável e ainda aparece como o objetivo 9 dos ODS, com várias metas significativas. Tendo 

em vista o recorte metodológico já descrito, a pesquisa focará apenas nas políticas municipais 

que buscam o crescimento da economia municipal. Foram encontradas quatro políticas públicas 

de desenvolvimento econômico municipal: a distribuição de incentivos, os tipos de incentivos 

e o dinamismo econômico frente a gestão municipal eficiente. Nota-se que foi alvo apenas da 

pesquisa de perfil municipal do ano de 2001. O objetivo da pesquisa do perfil municipal de 

2001 foi “analisar o estado da arte dos incentivos à atração de atividades econômicas nos 

municípios brasileiros” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2003, p. 106). Observa-se que a pesquisa articulou a vontade do sujeito privado como as 

capacidades do ente público municipal para a verificação da consolidação do pilar econômico 

da tripartição clássica do desenvolvimento sustentável. 

 

3.2.1 Distribuição dos incentivos no espaço econômico nacional 

 

Uma postura mais liberal informa que o Estado deve se abster de promover políticas 

públicas intervencionais nesta área, sendo que qualquer atuação estatal pode prejudicar a busca 

do ponto eficiente do mercado. Ocorre que a o texto constitucional brasileiro e todo arcabouço 

normativo busca posição diversa, coloca o Estado brasileiro como participante do 

desenvolvimento econômico. Esta é a trajetória do Estado brasileiro, cita-se o plano de 

modernização de Juscelino Kubitschek, os planos desenvolvimentistas dos governos militares 

e ainda o atual plano plurianual. Assim, essa perspectiva liberal não encontra guarida no 

ordenamento jurídico brasileiro, nem no legado nacional.  

O município como ente federativo responsável pelo desenvolvimento das atividades 

locais está, conforme a Teoria dos Poderes Implícitos, responsável por produzir políticas 

públicas para a busca do crescimento econômico nos moldes do desenvolvimento sustentável. 

Uma das principais ações nesta seara é a promoção de incentivos para os particulares. Discorre 

sobre esses benefícios “podem ser divididos em dois grupos: fiscais e não-fiscais. No primeiro 

grupo estão os benefícios tributários relativos ao IPTU e ao ISS, e no segundo estão as doações 

de terras, distritos industriais e fornecimento de infraestrutura” (INSTITUTO BRASILEIRO 
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DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003, p. 106). Salienta-se que esses benefícios fiscais no 

âmbito estadual já foram julgados pelo STF, tendo em vista a chamada guerra fiscal promovida 

entre os estados-membros. 

Cada município poderá dentre da sua esfera de competência proceder com uma cartilha 

de incentivos para atrair investimentos para o próprio município. É observado uma 

heterogeneidade de concessão de benefícios pelos municípios. No estado do Piauí apenas 19% 

dos municípios utilizam algum tipo incentivo econômico e no estado de Santa Catarina e Paraná 

84% dos municípios fornecem os benefícios para investimentos no município. Concluem sobre 

a utilização dos incentivos: 

O que estes resultados sugerem é a concentração dos incentivos e, por sua vez, da 

produção, nas regiões mais dinâmicas do País, com os estados do Sul e Sudeste, e 

mesmo Centro-Oeste, apresentando os maiores percentuais, exceção feita a Minas 

Gerais que, como já foi dito, possui boa parcela de seu território com características 

semelhantes às áreas menos desenvolvidas do País, e, também, de Mato Grosso, que 

mostrou percentuais bastante inferiores aos seus estados limítrofes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003, p. 108). 

 

Observa-se que a concessão de incentivos pode auxiliar o dinamismo econômico de 

determinadas regiões, possibilitando assim um crescimento econômico municipal dentro da 

lógica do desenvolvimento sustentável. O tema seguinte destrinchará os incentivos municipais 

dados aos agentes econômicos. 

 

3.2.2 Tipos de incentivos 

 

Como dito anteriormente existe dois modos principais de incentivos, fiscais e de 

estruturas. Tendo em vista a repartição tributária existente no Brasil, o município fica com dois 

impostos principais, o Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre Serviços 

(ISS) ou Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN).  

O perfil municipal percebeu um certo equilíbrio entre as concessões de equilíbrio entre 

os incentivos fiscais. Nos municípios do Norte, Centro-oeste, Sudeste e Sul houve uma ligeira 

preferência pela isenção do IPTU, sendo que nos municípios do Nordeste utilizam a isenção do 

ISS. Interessa notar que a maioria dos municípios utilizam tais instrumentos de fomento da 

atividade econômica, contudo esse percentual não chega perto da totalidade dos municípios 

brasileiros. 

O segundo tipo de incentivo possui uma característica de infraestrutura, uma vez que 

são concedidos aos agentes econômicos insumos não-fiscais para a aplicação e consolidação 

dos investimentos em determinado município. O perfil municipal verificou a existências de três 
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meios que as prefeituras utilizam para promover o crescimento econômico municipal, o 

fornecimento de terreno para o desenvolvimento das atividades, a concessão de infraestrutura 

para as atividades e a criação de um distrito industrial municipal. Nos municípios das regiões 

Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste houve uma preferência pelo fornecimento de terras para 

a instalação das empresas, sendo que nas regiões Norte e Sul sobressai as demais formas. Nos 

municípios da região sul houve uma preferência pela concessão de infraestrutura. Nota-se que 

a estratégia menos utilizadas em todas as regiões foi a criação de um distrito industrial. 

 

3.2.3 Dinamismo econômico e gestão municipal eficiente 

 

O último ponto tratado pelo IBGE na pesquisa foi a relação entre a dinâmica econômica 

do município e a atuação municipal na questão econômica. A primeira associação feita foi de 

municípios que apresentam incentivos para o crescimento econômico e programas para a 

criação de empregos. A segunda reflete o grau de informatização da prefeitura e a existência de 

incentivos. Já a terceira conexão reflete a existência de programas de empregos com a presença 

de um conselho municipal de trabalho e emprego. 

Sobre a primeira associação verificou-se que apenas 43% dos municípios brasileiros 

aliam programas de incentivo e de geração de emprego e renda, sendo que os municípios da 

região despontam com essa associação. Importante relembrar que essa associação reflete o pilar 

econômico e da equidade social, tendo em vista que promovem o crescimento econômico do 

município, mas também a criação de renda para os munícipes. Nota-se ainda que o vínculo entre 

os incentivos econômicos municipais e a criação de emprego e renda encontra grande aderência 

no conceito do oitavo ODS, “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos” (PNUD, 2016).  

A segunda vinculação reflete o grau de informatização da prefeitura e os planos 

estratégicos e a existência de incentivos financeiros. Tendo em vista que os dados obtidos são 

de 2001, refletem muito pouco a realidade brasileira atual, uma vez que houve uma revolução 

tecnológica no início do século XXI na questão do grau de informatização. Ressalta-se que os 

municípios da região sul sobressaem na informatização do sistema. Sobre a existência de um 

plano estratégico de ações conjugado com incentivos fiscais e não-fiscais percebeu-se que uma 

parcela ínfima de municípios brasileiros (3,3%) criou planos estratégicos para o crescimento 

econômico. 
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A última associação informou que 25% dos municípios brasileiros possuem 

simultaneamente programas de criação de renda e emprego, além de um conselho municipal 

específico para o tema.  

 

3.3 Implementação das políticas públicas mbientais21 

 

O tema ambiental foi um dos mais recorrentes entre todos os temas pesquisados pelo 

IBGE no perfil municipal, sendo que na comparação com as políticas públicas assistenciais e 

de incentivo econômico a diferença é muito grande. Além de ser recorrente em diversos anos, 

também é verificada uma pluralidade muito grande de políticas públicas, cria a possiblidade de 

uma verificação da realidade mais abrangente. A Tabela 1 demonstra quais e políticas públicas 

ambientais e os anos que foram pesquisadas.  

 

Tabela 1 – Instrumento ambientais pesquisados pelo Perfil municipal 

Instrumentos ambientais pesquisados pelo Perfil Municipal 

  2001 2004 2008 2009 2012 2013 2015 

Agenda 21    X X X X 

Base Cartográfica Municipal       X 

Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental      X  
Comitê de Bacia Hidrográfica  X X X X X  
Conselho Municipal X X X X X X  
Consórcios Públicos    X    
Fundo Municipal X X X X X X  
Iniciativa de Consumo Sustentável      X  
Órgão Gestor  X X X X X  
Pagamento de Serviços 

Ambientais     X   
Plano de gestão integrado de 

resíduos sólidos      X  
Programas com o Governo Federal      X  
Recursos específicos   X     
Unidade de Conservação 

Municipal     X   
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

                                                 
21 Parte da pesquisa foi apresentada na obra monográfica “Estudo analítico sobre as políticas púbicas 

ambientais implementadas nos municípios brasileiros. 
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Observa-se que algumas políticas foram bem recorrentes, sendo que outras aparecem 

em apenas uma edição da pesquisa; 

3.3.1. Agenda 21 

 

A Rio-92 foi um marco na proteção ambiental, juntamente como a Eco-72, a Rio+10 e 

a Rio+20. Assentaram diversos fundamentos e princípios me busca de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o efetivo desenvolvimento sustentável. Como exemplo de 

documentos elaborados no evento, “Convenção sobre Mudança do Clima e a de Diversidade, a 

Declaração de Princípios sobre as Florestas, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e a importante Agenda 21” (JAQUES, 2015, p. 309).  

A Agenda 21 é definida por Jaques (2015) como “como um conjunto de realizações que 

devem ser empreendidas pelos Estados tendo em vista o século XXI” (JAQUES, 2015, p. 309). 

Os Estados assumiram papel de protagonistas na promoção da proteção ambiental e o 

desenvolvimento sustentável. Nota-se que tal documento não possui natureza de tratado 

internacional cogente, serve-se como um guia para alcance do patamar sustentável (JAQUES, 

2015). O Brasil reinterpretou os princípios existentes na Agenda 21, conjugando com os 

caracteres heterogêneos do contexto brasileiro, criando, assim, a Agenda 21 Brasileira. O 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) conceitua como: 

A Agenda 21 Brasileira é um processo e instrumento de planejamento participativo 

para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, 

compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento 

econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta à população brasileira, 

sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global. Trata-se, portanto, de um 

instrumento fundamental para a construção da democracia participativa e da cidadania 

ativa no País (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016a). 

 

Os princípios da Agenda 21 Global foram revistos levando em consideração os aspectos 

locais, possibilitando maior aderência dos princípios do documento com a realidade local. 

Também houve a possibilidade dos municípios criarem as Agendas 21 Locais, dentro do 

contexto da Agenda 21 e da Agenda 21 brasileira. 

A Agenda 21 Local é conceituada pelo Ministério do Meio Ambiente como um 

“instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve tanto a sociedade civil e o 

governo em um processo amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, 

sociais e econômicos locais” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016b). Participam da 

criação e da elaboração a sociedade civil e o governo, sendo que será um guia na formulação 

das políticas públicas municipais e das leis orçamentárias municipais.  (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016b).  
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Silva e Gonçalves (2005) estudando o processo de implementação da Agenda 21 Local, 

especialmente no contexto de Portugal informam sobre a política de desenvolvimentos local, 

de forma que “para que um município se possa desenvolver de uma forma verdadeiramente 

sustentável, é necessário caminhar no sentido da melhoria da qualidade de vida das populações” 

(SILVA; GONÇALVES, 2005, p. 168). No trecho é ressaltada a necessidade de continuidade 

e adequação das políticas públicas ambientais, sendo que a implementação em apenas um foco 

de degradação ambiental não é suficiente para um desenvolvimento sustentável efetivo. 

O IBGE realiza pesquisa do tema desde 2009 de forma ininterrupta, portanto, abarcou 

quatro edições da MUNIC. O significado dado pelo IBGE é “um processo, participativo e 

multissetorial, de elaboração de um programa de ação estratégico dirigido ao desenvolvimento 

sustentável local” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

Sobre a dinâmica participativa Westphal et al (2013) discorre sobre a diversidade da construção 

das agendas que seguem a dinâmica local. Cada município criou uma metodologia própria para 

a criação da agenda. Westphal et al afirma que foram “ponto de partida tanto iniciativas da 

sociedade civil, ONGs, Universidades, organizações empresariais, políticos vinculados a 

partido político, quanto de gestores ou funcionários públicos” (WESTPHAL et al, 2013, p. 118-

119). Interessante salientar que esta multiplicidade de atores iniciantes incorpora o espírito 

constitucional participativo dos atores sociais serem responsáveis pelo equilíbrio ambiental.  

Continuam sobre o processo de implementação nos municípios estudados. 

Conectada a essa questão houve forte presença do tema da transparência da gestão da 

coisa pública. O alinhamento das diversas experiências quanto aos princípios e valores 

de participação, sustentabilidade e transparência sugere que as agendas mobilizam 

recursos na esfera da cultura política e de sua transformação, o que significaria 

intensificação do processo de democratização vivido pelo país nas últimas três 

décadas (WESTPHAL; et al, 2013, p. 120). 

  

Constata-se que tal instrumento pode ser considerado uma ponte entre a democracia 

participativa preconizada pela CF/88 e a proteção ambiental, também elencada no texto 

constitucional de 1988. Ocorre que a quantidade de municípios que iniciaram a construção da 

agenda girou entre 20% e 25%, nas pesquisas realizadas em 2009 a 2015. Nota-se o pequeno 

percentual de municípios que iniciaram a elaboração da Agenda 21 Local, de tal sorte que o 

valor não chegou a um quarto dos municípios brasileiros, sendo que ainda houve uma 

diminuição entre os anos de 2009 e 2012. O IBGE explica essa redução através da 

“descontinuidade do Programa Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste, que 

incentivava a criação de Agenda 21 nos municípios da região” (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 181). Ressalta-se que o processo de elaboração 

está em diferentes estágios nos municípios brasileiros. Também é interessante notar que 
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municípios com mais de quinhentos mil habitantes possui um elevado grau de inicialização do 

processo, quedando-se em 75,8% em 2015 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2016, p. 35). Esse aumento da porcentagem pode ser explicado pela tradição 

associativa dos grandes municípios, além da predominância da degradação ambiental em 

grandes centros urbanos. 

Observa-se que o processo de implementação das Agenda 21 Local ainda é um grande 

desafio, tal instrumento pode ser considerado uma aliança entre o desenvolvimento sustentável 

com a democracia na vertente participativa. 

 

3.3.2. Base Cartográfica Municipal 

 

 A base cartográfica municipal22 é um ponto de implementação das políticas públicas 

ambientais apenas pesquisado pelo perfil em 2015. Esta política pública se relaciona com o 

desenvolvimento sustentável na dimensão espacial das atividades do município. A existência 

de um banco de dos sobre a distribuição territorial do município facilitará a alocações de 

recursos na esfera municipal. Salienta o IBGE sobre o fornecimento de “suporte cartográfico 

necessário aos diversos projetos de geoprocessamento para uma gestão ambiental mais 

eficiente” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016, p. 31). 

Gomes e Santos (2016) salientam sobre é necessária distribuição espacial dos recursos, 

“informa uma necessidade de adequação alocativa dos territórios urbanos e rurais, para 

proporcionar uma eficiência e um bem-estar maior para as populações” (GOMES; SANTOS, 

2016, p. 836). A existência da informação sobre a organização territorial do município pode 

facilitar a proteção ambiental (PIRES, 2013), tendo em vista a racionalidade na aplicação dos 

recursos. 

Pires e Ortega (2013) debatendo sobre o processo de implementação do processo de 

georeferencimento informam sobre a necessidade de uma construção institucional que 

proporcione os municípios a implementarem tal política pública. Salientam (2013) sobre o 

tema, “tornava-se evidente a necessidade de os governos federal e estaduais implantarem 

medidas indutoras de desenvolvimento local e de apoiarem os municípios interessados em 

realizar o cadastramento ambiental das propriedades e posses rurais” (PIRES; ORTEGA, 2013, 

p. 25). Observa-se que o desenho federativo da política pode induzir ou barrar a efetivação da 

política pública de georeferenciamento local e a criação de um sistema de troca de informações. 

                                                 
22 Lei nº 12.651/2014 
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Trata-se de um federalismo cooperativo, posição contrário ao federalismo dual ou competitivo. 

Sobre a forma federal cooperativa Franzese e Abrucio (2013) discorrem sobre o funcionamento, 

no sentido que “já no padrão cooperativo, as instituições políticas incentivam os atores 

territoriais a colaborarem, dividindo os poderes entre funcionalmente e prevendo tarefas a 

serem executadas conjuntamente” (FRANZESE; ABRUCIO, 2013, p. 363). Nota-se que o 

federalismo cooperativo pode ser a forma de implementar essa política pública, tendo em vista 

a necessidade de uma atuação proativa dos demais entes federais. 

A pesquisa separou os municípios com um sistema cartográfico digitalizado e os com 

base cartográfica digitalizada.  Neste, o percentual de municípios com a base de dados foi 

20,7%, sendo que em municípios acima de quinhentos mil habitantes foi de 87,8%. Já os 

municípios com o sistema, conceituado pelo IBGE como o “conjunto de equipamentos e 

programas de informática que não apenas produzem informações espaciais, mas também 

integram os dados obtidos, propiciando uma representação do espaço mais apurada” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016, p. 32), foi de 10,3%, 

sendo que no corte de municípios acima de quinhentos mil habitantes foi de 90,2%. Neste corte 

a incidência do sistema cartográfico é maior que a base cartográfica. 

 

3.3.3. Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 

 

Esta política pública ambiental assim como a anterior foi alvo em apenas uma 

oportunidade no ano de 2013, portanto não é possível verificar o painel da política pública. 

Contudo, pode-se verificar quantos municípios tem utilizado esse instrumento para 

implementar a educação ambiental2324. 

Esta política pública busca “promover a discussão, a gestão, a coordenação, o 

acompanhamento e a avaliação, bem como a implementação das atividades em educação 

ambiental. A Comissão pode ser de âmbito estadual ou similar, podendo ser de caráter 

consultivo e/ou deliberativo” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2014, p. 74). Nota-se que é uma política pública participativa e emancipadora, 

tendo em vista os caracteres democráticos participativos existentes no desenho institucional e 

a noção de educação para a proteção do meio ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2005). A importância da educação ambiental é ressaltada por Sorrentino e outros (2005): 

 

                                                 
23 Lei nº 9.394 de 1996. 
24 Lei nº 9.795 de 1999. 
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A educação ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber 

ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e 

de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da 

apropriação e do uso da natureza. Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania 

ativa considerando seu sentido de pertencimento e co-responsabilidade que, por meio 

da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e a superação das causas 

estruturais e conjunturais dos problemas ambientais (SORRENTINO; et al, 2005, p. 

288-289). 

 

Neste horizonte de compreensão, essa comissão tem o condão de ser o espaço discursivo 

para a que a educação ambiental fornecida pelo município seja capaz de alcançar o patamar 

protetivo descrito por Sorrentino e outros (2005).  

O estudo da MUNIC revelou um dado inquietante, 80,4% dos municípios brasileiros 

desconhecem tal instância participativa, portanto, somados aos 11,3% que conhecem, mas não 

possuem a instituição, perfazem um valor de 91,7%. Assim, todos esses municípios não 

possuem essa instância democrática e emancipadora da questão ambiental. Apenas um 

diminuto número de municípios possui essa comissão, sendo que a maioria se encontra nas 

cidades acima de quinhentos mil habitantes. A pesquisa também realiza uma coleta sobre a 

efetividade do instituto, colocou como proxy a ideia de uma reunião nos últimos doze meses da 

comissão. Os municípios que possuíam a comissão, 77,4% preencheram esse requisito 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). Neste ponto pode-

se comparar com o perfil dos estados conduzidos pelo IBGE. No âmbito estadual 88,9% 

possuíam a comissão em 2013, ano de coleta de dados da pesquisa. Além disto um terço das 

comissões estaduais se reúnem mensalmente ou em espaço temporal menor (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014c). 

Observa-se que a comissão é desconhecida da maioria dos munícipios brasileiros, sendo 

que uma minoria possui tal instrumento ambiental-participativo e dos que possuem cerca de um 

quarto não possui efetividade. Palloti e Machado estudando sobre a Comissão 

Intergovernamental da Educação, observou que o gestor federal tinha predominância, mas os 

entes subnacionais tinham um espaço de veto, e essa conformação era capaz de estabilizar a 

instituição (PALLOTI, MACHADO, 2014). Ocorre que tal conclusão não pode ser aplicada na 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, tendo em vista o desconhecimento da 

maioria massiva de municípios e da pouca institucionalização dos municípios conhecedores de 

tal ferramenta de proteção ambiental. 

 

3.3.4. Comitê de Bacia Hidrográfica 
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Assim, como o instrumento anterior e o posterior possui alta carga democratizante, 

sendo uma arena de participação da sociedade civil no tema bacia hidrográfica25. Informa a 

Agência Nacional de Águas sobre o tema, “a participação social e a representação no âmbito 

do comitê permitem a negociação sobre o uso da água em uma esfera pública até então inédita 

na gestão das águas no País” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2008, p. 27).  

Debatendo o tema Machado (2015) salienta o aspecto de descentralização da instituição 

que fornecerá substrato para a criação de uma nova pessoa jurídica, que será autônoma nas 

atribuições normativas, deliberativas e consultivas, além de “uma maior facilidade para 

caracterizar sua responsabilidade jurídica frente a eficiência ou ineficiência de sua atuação” 

(MACHADO, 2015, p. 575). O instituto apresenta uma importância, tendo em vista a 

porosidade na participação da sociedade civil (ABERS et al, 2009), além de criar uma instância 

protetiva do meio ambiente que abriga diversos entes federativos, ressalta-se que o dano 

ambiental apresenta característica difusa, não conhece limite de município ou fronteira de 

países. O Comitê de Bacia possui uma regularidade na pesquisa do IBGE, sendo que apenas a 

última edição não considerou tal política pública. 

O primeiro ano pesquisado foi 2004, portanto, sete anos após a promulgação da Lei de 

Política Nacional de Recursos Hídricos (1997). Neste período 42,9% dos municípios 

ingressaram em Comitês de Bacia Hidrográfica. Na última edição da MUNIC 73,1% dos 

municípios haviam ingressados nesta instância participativa. Novamente é verificado que o 

corte municipal com mais de quinhentos mil habitantes possui maior participação nessas 

instâncias. No corte estadual informado pela Perfil Estadual de 2013 é verificado que 77,8% 

dos estados brasileiros participam desta instância ambiental participativa (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014c). 

 

3.3.5. Conselho Municipal 

 

Os conselhos de política pública são instituições participativa em que a sociedade civil 

toma decisões conjuntamente com o governo, como já foi dito no tópico sobre os conselhos 

municipais de assistência social. Entre todas as instituições estudadas possivelmente apresenta 

o maior grau democratizante. Avritzer informa que os conselhos são “instituições participativas 

podem se constituir é através de um processo de partilha do poder, isto é, através da constituição 

de uma instituição na qual atores estatais e atores da sociedade civil participam 

                                                 
25 Lei nº 9.433 de 1997 
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simultaneamente” (AVRITZER, 2008, p. 46). Nesta política pública o governo suportará junto 

com a sociedade civil os ônus do círculo de políticas públicas. Não haverá o protagonismo 

estatal único, os processos serão porosos a participação da sociedade civil organizada. Os 

conselhos são considerados uma forma de democracia direta, nesses termos articula Costa sobre 

a participação, “os principais avanços no sentido de uma institucionalização democrática, 

visando a democracia direta, dizem respeito à exigência de formação de conselhos de gestão de 

políticas públicas com a inclusão de representantes de organizações da Sociedade Civil” 

(COSTA, 2009, p. 89). Também é necessário ressaltar que o conselho municipal é uma 

instituição participativa que pode superar os problemas da concepção hegemônica, “a 

autorização, a da identidade, e a da prestação de contas” (SANTOS; AVRITZER, 2013, p. 21), 

uma vez que dependendo da conformação terá a representatividade da sociedade civil para 

deliberar sobre o tema, além da representação paritária entre sociedade civil e governo. 

Interessante notar o surgimento dos conselhos temáticos no pós-88, ou seja, quando foi 

reestabelecido o regime democrático. Todavia, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) é anterior a CF/88, advém da Lei nº 6.938/1981, conhecida como a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Observa-se que não existe no arcabouço legislativo 

brasileiro norma que obrigue os municípios a criarem essa instância participativa. A criação 

dos conselhos municipais do meio ambiente apenas é criado e instalado pela autonomia do 

município. 

A MUNIC 2015 foi a única que não realizou pesquisa sobre a existência ou a efetivação 

dos conselhos municipais do meio ambiente. Também é necessário ressaltar que o IBGE possui 

dados de anos em que não se realizou a pesquisa, isso possibilitará um retrato mais fiel do 

histórico de implementação. O gráfico abaixo demonstra o desenvolvimento desta esfera 

participativa no âmbito municipal. 

 

Gráfico 1 – Trajetória de implementação dos Conselhos municipais do Meio Ambiente 
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Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

Observa-se o aumento constante dos conselhos municipais de meio ambiente, saindo de 

3.3% no pré-88 para 67,9% no ano de 2013. Em 2012, todos os municípios acima de quinhentos 

mil habitantes possuíam o conselho, contudo na MUNIC 2013 percebeu-se uma retração, 

passando para 97,4%. Continua sendo o corte populacional com o maior percentual de 

conselhos. Comparando com a política de assistência social que possui o esforço na construção 

destes espaços de partilha de poder, os conselhos municipais de assistência social estão 

presentes em 99,9% dos municípios (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010b). Ressalta-se também que todos os estados brasileiros possuem o 

conselho no âmbito estadual, sendo que possuem conformações diversas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014c). 

Seguindo a mesma metodologia dos Comitês de Bacia Hidrográfica para verificar a 

efetividade dos conselhos, observou-se 75,9% dos conselhos realizaram uma reunião nos doze 

meses anteriores a pesquisa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2014). Também é interessante notar os poderes dos conselhos, a grande maioria possui os 

poderes consultivos e deliberativos. Cerca de 50% possuem os poderes de fiscalizarem e 

normatizarem. 

Nota-se a predominância dos poderes consultivos e deliberativos, isto é, são chamados 

para opinar sobre uma determinada questão ambiental e podem decidir determinados casos. Já 

a fiscalização, algo necessário no paradigma de responsabilidade conjunta do meio ambiente 

possui um percentual mais baixo, assim como o poder de expedir normas para regulamentar 

situações dentro da competência local do município. 
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Neste ponto, observa-se que ainda grande parte da população brasileira não possui esse 

instrumento de democracia direta à disposição, sendo que os possuem ainda tem o desafio de 

implementação cabal de tal instituto. Também pode ser considerado um gargalo a falta de 

participação dos conselhos nas fiscalizações municipais. 

 

3.3.6. Consórcios Públicos 

 

Os consórcios públicos26 foram um método criado no contexto brasileiro para integrar 

os entes federativos, tanto na perspectiva vertical (união-estados-municípios), como na 

perspectiva horizontal (estado-estado e município-município). Machado e Andrade informam 

o conceito da instituição, “consórcios intergovernamentais são associações voluntárias entre 

entes governamentais para produção e compartilhamento de valores públicos, requerendo 

cooperação entre as partes interessadas na realização de objetivos comuns” (MACHADO; 

ANDRADE, 2014, p. 696). O objetivo desse instituto é agrupar entes que tem um interesse em 

comum para alcançarem esse ponto ótimo de atuação. É uma forma de federalismo cooperativo. 

O IBGE discorre sobre a importância dos consórcios no plano municipal: 

Os problemas ambientais são muitas vezes complexos e demandam, para seu 

equacionamento, recursos nem sempre disponíveis no orçamento de uma prefeitura. 

Para enfrentar esse problema, as prefeituras podem fazer consórcios, unindo esforços 

com outras administrações locais, governos estaduais ou governo federal. Esses 

consórcios públicos são uma associação entre dois ou mais municípios, ou entre esses, 

Estados e União visando à execução de projetos, obras e/ou serviços de interesse 

comum voltados para o desenvolvimento regional (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010, p. 141). 

 

Observa-se que além da cooperação federativa, a ideia de dissolução dos custos para a 

manutenção ambiental entre diversos entes federativos. Evita-se aquele discurso falacioso do 

alto preço da proteção ambiental para evitarem a implementação de políticas ambientais. 

Contudo, Machado e Andrade fazem uma ressalva acerca da instituição, “pouco provável que 

consórcios intergovernamentais venham desempenhar outras funções solidárias, (...), uma vez 

que os consórcios se tornam instrumento para realização dos interesses comuns dos governos 

envolvidos, mas não dos interesses coletivos da totalidade territorial” (MACHADO, 

ANDRADE, 2014, p. 717). Os consórcios funcionam dentro de uma lógica mercantilista, 

deixando de lado uma visão mais romântica. Interessante notar que esta conformação funciona 

dentro do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado que é difuso por natureza. A grande 

                                                 
26 Lei nº 11.107 de 2005 



77 
 

maioria dos consórcios públicos da área ambiental ocorre entre os municípios, sendo que este 

valor não chega a um quinto dos municípios brasileiros. É seguido pelos consórcios junto com 

os estados-membros e em último lugar com a união. 

Nota-se que a maioria dos municípios brasileiros não utilizam essa ferramenta 

cooperativa de divisão de custos. Percebe-se ainda a prevalência do consórcio entre os pares. O 

pequeno percentual dos consórcios federais correlaciona com o art. 1º § 2º da Lei nº 

11.107/2005, que obriga a existência do ente federativo estadual nos consórcios entre a união e 

os municípios. 

 

3.3.7. Fundo Municipal 

 

O fundo municipal é uma instituição de financiamento da política pública de forma 

específica, como dito sobre o Fundo Municipal de Assistência Social. Assim como os 

conselhos, não existe obrigação na área ambiental para a criação de fundos, afetando a 

implementação desta política pública de financiamento. 

Segundo Ministério do Meio Ambiente o fundo nacional27 tem “a missão de contribuir, 

como agente financiador, por meio da participação social, para a implementação da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016c).  

A existência de um fundo no cenário municipal terá o condão de financiar a 

implementação de outras políticas pública, além de financiar projetos de pesquisas que visem 

a proteção do meio ambiente.  

 

Gráfico 2 – Fundo Municipal 

 

                                                 
27 Lei nº 7.797/1989 
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Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

Considera-se um avanço no período estudado dos fundos municipais do meio ambiente. 

Contudo, fica aquém do universo dos municípios brasileiros. Comparando com a realidade 

regional, observa-se que 24 estados da federação possuem esse instrumento de financiamento 

das políticas públicas ambientais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2014c). 

É necessário ressaltar a correlação entre este instituto e os conselhos e Agenda 21 Local. 

A ideia de ter um conselho, fundo e plano é de possibilitar a participação democrática, com os 

recursos afetados e com o plano de ação. Isso ocorre nas políticas públicas de redução da 

pobreza, em especial a assistência social. Todavia, observa-se que esta lógica não é seguida 

pelos municípios brasileiros na questão ambiental 

 

Gráfico 3 -  Conselho x Fundo x Agenda 21  

 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

O IBGE não faz pesquisa sobre o plano municipal de proteção ao meio ambiente, 

contudo passou a fazer a pesquisa sobre a Agenda 21 Local, como dito anteriormente. 

Utilizando-a como o plano de ação do município pode-se comparar na lógica de 

conselho/fundo/plano. Nota-se a predominância dos conselhos, seguidos pelo fundo e pôr fim 

a Agenda 21 Local. Sendo que os percentuais são discrepantes, os conselhos estão presentes 

em quase 70% dos municípios, sendo que o processo de elaboração da Agenda 21 Local está 

estacionada em 20%.  
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O raciocínio de possuir um plano de ação com os recursos financeiros necessários e com 

a devida participação dos administrados é a concretização do princípio da eficiência da 

administração pública e do Estado Democrático de Direito. 

 

3.3.8. Iniciativa de Consumo Sustentável  

 

O consumo sustentável atingiu o topo da agenda dentro da temática ambiental, é 

necessária uma conscientização da população para adequação dos padrões de consumo. Oliveira 

(2012) resume a necessidade de readequação do consumo, “direção ao consumo sustentável é 

descrer que tudo se resolverá de per si, que não é preciso que hoje e agora se inicie uma mudança 

quanto aos hábitos de consumo” (OLIVEIRA, 2012, p. 106). Existe uma correlação desta 

política pública ambiental com décima segunda ODS, esta busca “assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis” (PNUD, 2016). Todavia, pelo corte metodológico do 

IBGE foi classificada como política pública ambiental. 

Tendo em vista esse paradigma de sustentabilidade no consumo o IBGE pesquisou em 

2013 quantos municípios tinham iniciativas neste sentido. Sobre a metodologia de pesquisa do 

instituto “o consumo sustentável envolve a escolha de produtos que minimizem o uso de 

recursos naturais em sua produção, que garantam o emprego decente aos envolvidos no 

processo produtivo, e que sejam facilmente reaproveitados ou reciclados” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014, p. 75). As principais iniciativas 

verificadas foram a redução do uso de sacolas plásticas, uso de critério ambiental em compra 

ou concorrência pública e sustentabilidade ambiental das instituições. O percentual de 

ocorrência municipal de iniciativa foi de 41%. Sendo que o percentual aumenta de acordo com 

o porte do município. 

 

3.3.9. Órgão Gestor 

 

 Seguindo a lógica de eficiência e os desdobramentos da especialização e da 

profissionalização, o IBGE pesquisou como está organizado administrativamente o órgão 

gestor da temática ambiental. Como dito anteriormente na seção sobre assistência social, o 

órgão gestor é a unidade da administração pública responsável para organização das atividades 

desenvolvidas no âmbito da política pública. O ponto ótimo seria a organização em forma de 

secretaria, que possibilita uma maior autonomia para a implementação das políticas públicas 

ambientais. Por outro lado, o ponto pior seria a inexistência de estrutura administrativa para o 
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tratamento da temática, que denotaria a despreocupação municipal com as temáticas de 

proteção do meio ambiente. 

 O estudo foi recorrente pela MUNIC, permanecendo fora do objeto de estudo na 

primeira edição de 2001 e na edição de 2015. 

 

Gráfico 4 – Órgão Gestor do Meio Ambiente 

 

     Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

Nota-se que a grande maioria dos municípios possuem algum órgão gestor para cuidar 

especificamente da temática ambiental. Demonstra-se que a questão ambiental foi inserida na 

administração pública municipal brasileira, sendo necessário a criação de órgãos para adequar 

a esta nova demanda. O IBGE também verificou o formato que os órgãos estão constituídos. 

Foram quatro modalidades, secretarias (específica ou em conjunto), estrutura subordinada à 

secretaria, estrutura subordinada ao prefeito e órgão da administração indireta. A preferência 

por uma secretaria exclusiva é presente em cerca de 80% dos municípios brasileiros. 

Constata-se que os municípios têm preferido a organização em forma de secretaria 

municipal (específica ou em conjunto), em detrimento das demais formas de organização 

administrativa. Comparando com a realidade estadual observa-se uma determinada correlação, 

segundo a ESTADIC 2013: 

As secretarias estaduais são órgãos diretamente subordinados ao chefe do poder 

executivo e acumulam funções de coordenação, controle, planejamento e execução de 

políticas. As informações constantes da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais - 

ESTADIC 2013 mostram que 18 Unidades da Federação2 (66,7%) possuíam uma 

secretaria estadual exclusiva de meio ambiente. Segue-se a situação em que a função 

ambiental era exercida por uma secretaria estadual em conjunto com outras políticas 

setoriais (29,6%). Apenas o Estado de Roraima não possuía secretaria de meio 
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ambiente, mas, sim, departamento, assessoria ou órgão similar (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014c, p. 34). 

 

Tanto os estados como municípios têm preferido organizar o órgão gestor do meio 

ambiente no formato de secretaria, possibilitando para a área as prerrogativas condizentes ao 

formato administrativo, dentre as quais a maior autonomia para implementação de políticas na 

área, além de demonstrar a relevância da área no governo. 

 

3.3.10. Pagamento de Serviços Ambientais 

 

Na esteira de criação de novos instrumentos para a devida proteção ambiental que se 

tornassem aprazíveis para o mercado foi concebido o Pagamento de Serviços Ambientais. 

Machado (2013) aduz sobre o tema: 

 

Três incisos do referido Art. 40 fornecem a fundamentação do programa de apoio e 

incentivo à preservação e recuperação ambiental: I – pagamento ou incentivo a 

serviços ambientais, como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação 

e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais; (...) Contudo, é de ser 

criticada a Lei comentada por ser tímida e não ter estabelecido regras para que o 

pagamento pelos serviços ambientais florestais seja efetivamente posto em prática 

(MACHADO, 2013, p. 20). 

 

O tema foi pesquisado uma vez na MUNIC 2012, ano da promulgação do Novo Código 

Florestal. O conceito dado pela pesquisa para a sistematização dos dados recebidos das 

prefeituras foi “a retribuição, monetária ou não, às atividades humanas de restabelecimento, 

recuperação, manutenção, e melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que 

estejam amparados por planos e programas específicos”(INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013, p. 185).Observou-se que apenas 7,5% dos municípios 

brasileiros aderiram a essa política pública, logo não possuía uma imersão na realidade 

municipal brasileira.  

 

3.3.11. Plano de gestão integrado de resíduos sólidos 

 

A elaboração deste plano busca a deposição final dos bens de consumo28. Assim, como 

o consumo deve ser sustentável a destinação dos resíduos do consumo também deverá. Trata-

se de uma visão holística do desenvolvimento sustentável, deverá abarcar o processo de 

produção, circulação, distribuição, consumo e destinação final. O plano ideal seria a utilização 

                                                 
28 Lei nº 12.305 de 2010 
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apenas de recursos totalmente recicláveis, resignando a utilização de depósito de resíduos e 

utilizando o final do consumo na produção do novo produto. Aduz Stefani e Lunelli, “os 

conflitos socioambientais são decorrentes da industrialização e do consumo e dependem de 

novos modelos de gestão e gerenciamento, exigindo uma postura efetiva e participativa do 

Estado e da sociedade” (STEFANI; LUNELLI, 2014, p. 353). Os autores (2014) ressaltaram a 

necessidade de o Estado participar do processo reduzindo assim os conflitos socioambientais 

decorrentes do paradigma desenvolvimentista vigente. Jacobi e Besen (2011) julgam a questão 

de consumo e disposição como um dos grandes dilemas da sociedade moderna. É notável a 

necessidade de se observar a destinação dos resíduos sólidos para um efetivo desenvolvimento 

sustentável. 

A conduta seria no sentido de troca da destinação final para a utilização do resíduo como 

insumo do novo processo produtivo, nesses termos, “a geração de RS não é mais vista apenas 

como um problema ambiental, mas também como fonte alternativa de recursos para a cadeia 

produtiva, por meio de processos de recuperação” (SILVA; CHAVES; GRISOLF, 2016, p. 

228). Salienta-se que existe a obrigatoriedade de existir planos municipais e intermunicipais do 

tema. 

O tema foi estudado apenas no ano de 2013, três anos após a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Apenas 33,5% dos municípios brasileiros possuíam planos para os resíduos, 

sendo considerado planos municipais e intermunicipais. O percentual é diretamente 

proporcional ao porte populacional dos municípios.  

 

3.3.12. Programa com o Governo Federal 

 

Igualmente como os consórcios públicos este ponto trata do federalismo cooperativo 

brasileiro. O município será capaz de estabelecer contratos com a União para implementarem 

programas ambientais. Os programas pesquisados pelo IBGE foram “Coletivo Educador, Sala 

Verde, Circuito Tela Verde, Conferência Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente, Educação 

Ambiental no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Agenda Ambiental na 

Administração Pública” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2014, p. 73). A porcentagem encontrada de municípios que possuem pelo menos um desses 

programas foi de 34,1%. O gráfico abaixo informa de modo desagregado cada incidência do 

programa. 

 

Gráfico 5 – Programa em parceria com o Governo Federal 
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Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE. 

 

Observa-se o programa de Educação Ambiental no Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos é o mais recorrente no âmbito municipal, a explicação é “ser uma exigência 

prevista na legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos” (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014, p. 73). Sendo que “a elaboração desses planos é 

condição para o município ter acesso a recursos, incentivos e financiamentos do governo federal 

disponíveis para essa área” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2014, p. 73). Segue-se a lógica da LOAS, a possibilidade de repasse de recurso está 

condicionada a existência da instituição. 

 

3.3.13. Recursos específicos para o meio ambiente 

 

Todo o processo de implementação de política pública é custoso, sendo necessário 

recursos financeiros para o processo. Deve-se existir recursos financeiros para a implementação 

das políticas públicas, parte dos recursos são extraídos do fundo. Contudo, existem diferenças 

importantes entre os dois institutos. A concepção do fundo perpassa por redistribuição de 

recursos através de instituições participativas. Neste ponto a pesquisa privilegiou os recursos 

ordinários da administração pública. Segundo o IBGE os recursos “são fundamentais para 

viabilizar qualquer ação da prefeitura na área ambiental” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008, p. 77).  

Esse ponto apenas foi pesquisado no ano de 2008, sendo que apenas 37,4% dos 

municípios possuíam recursos para possibilitar a ação na temática ambiental. Outro observado 
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a prevalência dos recursos públicos em detrimento de outras formas de captação (Instituição ou 

órgão internacional, Empresa pública, Entidades de ensino e pesquisa, ONGs e outros), 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008, p. 77). 

 

3.3.14. Unidade de Conservação Municipal 

 

A dimensão espacial do desenvolvimento sustentável informa da necessidade de 

alocação eficiente dos espaços urbanos e rurais, deverão ser organizados de forma lógicas 

espaços com maior grau de poluição, cita-se os distritos industriais, espaços vazios e espaços 

ambientalmente protegidos. As Unidades de Conservação29 apresentam como espécie de 

espaços protegidos para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como 

possuem atributos específicos são colocados em situação de proteção especial. São elencadas 

quinze modalidades em dois grupos diferentes, um de proteção integral e outro de uso 

sustentável. Todos os entes federativos podem instituir esse regime de proteção, conforme o 

art. 3º da referida lei. 

Tal instituição foi alvo de pesquisa pelo IBGE apenas na MUNIC 2012. Apenas 24,4% 

dos municípios haviam instituído tal forma de proteção, sendo que no porte acima de quinhentos 

mil o valor chega 89,5%. A metodologia de pesquisa não verificou quais modalidades foram 

implementadas no nível municipal. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A sociedade de risco nos termos descritos por Ulrich Beck é uma constante do 

paradigma brasileiro. Não é possível pensar em atuação do Estado brasileiro ou da sociedade 

brasileira sem aduzir a existência de diversos riscos, alguns visíveis outros totalmente 

desconhecidos do atual estado da ciência. Todas as ações devem convergir para eliminar ou 

mitigar os riscos inerentes a modernidade.  

O desenvolvimento sustentável surge como uma provável saída deste paradigma, 

buscará o crescimento econômico, algo desejado pela maioria das pessoas, mas também aliará 

a proteção dos recursos naturais e a consequente manutenção do equilíbrio ecológico, além de 

promover uma equalização da situação social existente no mundo. Esses três pilares foram 

pensados no Relatório Brundtland em 1987, após diversos debates novas dimensões foram 

                                                 
29 Lei nº9.985 de 2000. 
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incorporadas ao debate. Passou-se a considerar a necessidade de estabelecer um liame subjetivo 

protetivo entre as espécies para a sobrevivência da vida na terra, também se viu a necessidade 

de se pensar um modo de desenvolvimento espacial sem a interferência maciça no meio 

ambiente equilibrado. Observou-se também a necessidade de buscar no legado da própria 

comunidade resposta para os dilemas atuais. A ONU respeitando o papel de mediadora, criou, 

através de uma de suas agências, uma lista de dezessete Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Esses são conceitos e metas que servem de norte para o alcance de um patamar 

sustentável. Tanto os pilares clássicos propostos pelo Relatório, como as novas dimensões 

discorridas pela doutrina estão de alguma forma elencados dentre os dezessete Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Todo esse paradigma de risco e a necessidade de uma 

alternativa, o desenvolvimento sustentável, colocam responsabilidade sobre os Estados 

deixarem a posição de latência para promoverem um efetivo desenvolvimento sustentável, 

especialmente através de políticas públicas sustentáveis. 

O trabalho também discorre sobre a responsabilidade, iniciou com a conceituação e 

origem do termo, a adequação do termo ao mundo jurídico, a colocação em diversas campos 

do saber dentro da Teoria Jurídica. Tratou dos caracteres clássicos do instituto, sendo que dentro 

da responsabilidade civil extracontratual, constatou responsabilidade objetiva e subjetiva. 

Observou que o Estado pela sua posição superior as demais pessoas naturais e jurídicas, também 

deveria ser responsável pelos seus atos, derrubando a tese que o “rei não erra”.  Neste ponto 

observou-se uma celeuma, alguns doutrinadores aduzem que tanto na posição de omissão como 

de comissão o Estado pode ser responsabilizado objetivamente, já outros discorrem que apenas 

no caso de comissão o Estado pode ser responsabilizado objetivamente.  

Reafirmou-se também a necessária reinterpretação dos caracteres da responsabilidade 

civil, na seara ambiental, tendo em vista o paradigma de risco que a sociedade moderna está 

inserida e a necessária busca pelo desenvolvimento sustentável. Nesse ponto, foram discutidas 

três correntes que dominam os debates da responsabilidade civil ambiental, a Teoria do Risco 

Integral, a Teoria do Risco Criado e a terceira via, elas se diferenciam pela rigidez da utilização 

do nexo de causalidade em matéria de defesa. 

 Argui-se também a necessidade de utilização de princípios para guiar a atividades 

estatais e particulares na proteção ambiental e busca pelo desenvolvimento sustentável. Notou-

se que havendo certeza científica ou havendo indícios de impacto ambiental desproporcional 

deve-se repensar a realização do empreendimento. Também observou a necessária atuação da 

Administração Pública em penalizar eventuais poluidores e, por fim, observou que todos devem 

proteger o equilíbrio ecológico. 
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Nessa esteira de proteção mútua, o município sobressai como ente capaz de promover 

políticas públicas sustentáveis no âmbito local. Essa mudança paradigmática provocada pela 

CF/88 aproximou o administrado da administração pública, possibilitando uma porosidade 

maior do cidadão. Conforme o proposto na metodologia, foram analisadas três políticas 

públicas, de redução de pobreza, crescimento econômico e proteção ambiental. Essa escolha 

foi feita com base na concepção clássica do desenvolvimento sustentável. 

Sobre as políticas públicas de assistência social foram observados alto grau de 

institucionalização, tendo em vista a grande implementação de conselhos de assistência social, 

de órgão gestor, de fundo de assistência e do plano. Esse alto grau de institucionalização se 

deve a obrigatoriade de existência da instituição para a transferência de recursos públicos. 

Sobre as políticas públicas de crescimento econômico foi encontrado um problema, 

apenas foi realizado no perfil municipal de 2001, impedindo assim a construção de um painel 

de desenvolvimento da atividade ou uma fotografia da realidade atual. Observou-se que os 

municípios utilizam dois tipos de incentivos principais, fiscal, seria a isenção dos impostos 

municipais e o não-fiscal, que seriam a concessão de infraestrutura para consolidação das 

atividades no município. Observou-se a existência dos dois métodos de atração de 

investimentos municipais. Também verificou que faltava um planejamento central para o 

desenvolvimento econômico municipal e uma instância democrática participativa com maior 

poder de influência. 

As políticas públicas ambientais tiveram uma recorrência maior na pesquisa do perfil 

municipal nos últimos anos que as anteriores estudadas. Diversos temas foram observados. 

Notou-se que existe um certo grau de institucionalização de algumas pesquisas. Todavia ainda 

faltam muitos aspectos para a universalização da atuação municipal nas políticas públicas 

ambientais. Os itens que mais demostrou a fraqueza institucional foi a comissão de educação, 

os consórcios públicos e parcerias com o governo federal, demonstra-se que o federalismo 

cooperativo na seara ambiental ainda precisa ser amplamente universalizado. A existência de 

conselhos também foi observada na maioria dos municípios, contudo em posição inferior a 

assistência social. 

Conclui-se que a implementação de políticas públicas sustentáveis está em diferentes 

graus de implementação. No pilar social, existe uma grade capacidade institucional de 

promoção dessas políticas públicas. Já no pilar econômico encontra uma dificuldade relativo a 

disponibilidade de dados, contudo pode-se observar que os municípios mais dinâmicos vêm 

colocando um “cardápio” de incentivos para as empresas instalarem nos respectivos 

municípios, garantindo assim uma geração de empregos diretos e indiretos para o município, 
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além de incrementar a produção de bens e serviços municipais. A questão ambiental foi a mais 

estudada pelo perfil municipal, notou-se que ainda se busca uma implementação das políticas 

públicas. Contudo a trajetória com uma exceção é crescente. Assim, o município tem assumido 

a responsabilidade civil ambiental de promover políticas públicas sustentáveis para a mitigação 

dos atos prejudiciais da sociedade de risco e o alcance do patamar sustentável. 
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