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A presente obra objetiva analisar um fenômeno brasileiro contemporâneo, qual 

seja, o uso massivo e o controle inadequado de agrotóxicos, com consequências 

adversas à saúde e ao meio ambiente. No primeiro capítulo, verifica que o 

fenômeno social objeto de estudo, por sua vez, insere-se no contexto de outro 

maior, que é o Antropoceno, a época de grandes transformações 

antropogênicas, em um ritmo jamais registrado na história natural do planeta. 

No segundo capítulo, verifica o tratamento dado pela Sociologia e pelo Direito à 

questão do risco, tema diretamente imbricado com o núcleo do objeto de estudo. 

Afirma, na sequência, que as teorias sociológicas do risco desenvolvidas 

sobretudo no século XX auxiliam na reinterpretação ou mesmo superação das 

vetustas teorias jurídicas do risco oitocentistas, que ainda hoje são 

hegemônicas, a despeito de o cenário atual ser inteiramente diferente daquele 

do século retrasado. No terceiro capítulo, faz-se um diagnóstico com foco nas 

políticas públicas relacionadas a agrotóxicos. Por fim, no último capítulo, 

discute-se o controle de constitucionalidade no Brasil de políticas públicas, 

comparando-se a experiência jurídica brasileira com a experiência jurídica da 

União Europeia e de seus países – particularmente, da Alemanha. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 
Esta dissertação de mestrado é uma continuidade de pesquisas realizadas 

pelo autor desde o ano de 2014 sobre a questão dos agrotóxicos e suas relações 

com o Direito. 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGD/UFRGS), na linha de 

pesquisa relacionada aos fundamentos dogmáticos da experiência jurídica, dentro 

da ênfase sobre Direito Europeu e Alemão. As dez vagas da referida ênfase estão, por 

seu turno, ligadas ao Centro de Estudos Alemães e Europeus (CDEA), hospedado pela 

PUCRS e UFRGS e fomentado pelo Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) com recursos financeiros do Ministério das Relações Exteriores alemão. O 

foco do CDEA é se dedicar, de maneira interdisciplinar, à discussão, sobretudo, dos 

fenômenos da globalização, da diversidade cultural e do desenvolvimento 

sustentável, no contexto das diferentes experiências europeia, alemã e brasileira, 

sendo este último objetivo do Centro o macrocontexto em que este trabalho se 

insere. 

Ele se ocupa de tratar sobre a quase inexistência no Brasil de políticas 

públicas de caráter preventivo no que tange ao uso massivo e inadequado de 

agrotóxicos. Tal estado de coisas parece contrastar com a vigente Constituição da 

República Federativa do Brasil, que se esmera em proteger, entre outros, a saúde 

humana 1  e o equilíbrio do ecossistema, na forma de direitos fundamentais 

explicitamente plasmados no seu texto.  

Apresentam-se os seguintes problemas que definem a pesquisa aqui descrita 

e que constituem suas diretrizes: 

a. Há possibilidade de controle de constitucionalidade de políticas 

públicas por meio do controle concentrado de constitucionalidade?      

b. Assumindo-se  que  sim,  quais  as  implicações  e  limitações  jurídicas  

                                                      
1 No conceito de saúde incluímos o direito à alimentação não só quantitativa, mas qualitativamente 
adequada. 
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desta possibilidade no que tange ao Poder Judiciário (“ativismo judicial” 

ou autocontenção)?  

c. A categoria do estado de coisas inconstitucional é compatível com o 

ordenamento jurídico brasileiro e com a teoria do controle de 

constitucionalidade?  

O objetivo primário deste estudo é provar a viabilidade do exercício do controle 

de constitucionalidade por meio da categoria do estado de coisas inconstitucional. 

Isso visa, sobretudo, a garantir e a dar efetividade às normas constitucionais de 

proteção aos princípios que protegem a dignidade da pessoa humana (art. 1°, III da 

CRFB), a vida (art. 5°, caput da CRFB), a saúde (art. 6°, caput da CRFB) e o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida (art. 225, caput da CRFB), em face de uma pequena parte da 

constelação de problemas do Antropoceno: o uso massivo e o controle inadequado 

de agrotóxicos.  

Quanto ao aspecto formal, adotou-se o método empírico, caracterizando-se 

por uma pesquisa qualitativa e não exaustiva. Os procedimentos técnicos adotados 

foram, principalmente, a coleta bibliográfica e documental de material jurídico e 

interdisciplinar junto às bibliotecas jurídicas da UFRGS, da PUCRS, da Universidade 

de Tübingen (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) e da Universidade de Heidelberg 

(Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), além da consulta à biblioteca particular do 

próprio autor, boa parte constituída de material coletado ao longo de três anos junto 

ao Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (FGCIA) e à Comissão 

de Direito Ambiental (CDA) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio Grande 

do Sul (OAB/RS), instituições junto as quais atua como membro.  

O tema revela sua importância na medida em que a questão dos agrotóxicos 

remonta a 1962, com o lançamento do marcante livro Primavera Silenciosa (Silent 

Spring2) de Rachel Carson3, o qual chamou a atenção do mundo, pela primeira vez, 

para os impactos ambientais dos agrotóxicos ao narrar os malefícios causados pelo 

diclorodifeniltricloroetano (DDT). Essa molécula sintética, com alto potencial 

                                                      
2 CARSON, Rachel. Silent Spring, New York: First Mariner Books Edition, 2002. 
3  Carson faleceria de câncer em 14 de abril de 1964, aproximadamente 2 (dois) anos após o 
lançamento de seu livro.  
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carcinogênico4, provocara nos anos anteriores uma mortandade de aves e outros 

animais sem precedentes nos Estados Unidos da América (EUA)5. 

A citada obra conduziria a mais pesquisas sobre o potencial deletério à saúde 

humana daquela substância e faria aumentar a pressão do recém-nascido 

movimento ambientalista 6  pelo seu banimento, culminando com sua posterior 

proibição nos EUA e na maioria dos países ditos industrializados em 1972, com 

destaque para o pioneirismo da Suíça, que o proibiu já em 19397. No Brasil, a título 

comparativo, destaca-se que o potencial danoso desse ingrediente ativo apenas 

muito mais tarde seria reconhecido, sendo completamente proibido apenas em 

20098. 

Pode-se afirmar, dessa forma e sem dúvidas, que o movimento ambientalista 

pós-moderno (não estritamente conservacionista) é tributário direto do movimento 

de combate aos impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente 

iniciado, em caráter mais ostensivo, por Carlson. 

Desde a década de 1940, o uso de agrotóxicos experimentou um crescimento 

mundial notável. Nas últimas décadas, principalmente nos países em 

desenvolvimento da África, Ásia, Leste do Mediterrâneo, Américas do Sul e Central, 

nos quais a pulverização dessas substâncias é dirigida principalmente para culturas 

de exportação, como soja e milho. Embora esses países usassem, em 2001, 25% dos 

agrotóxicos produzidos no mundo, eles respondiam por 99% das mortes oriundas de 

intoxicação aguda ou crônica por agrotóxicos. Isso sucede porque a pulverização de 

agrotóxicos tende a ser mais excessiva e insegura nesses países, na medida em que 

                                                      
4  CARSON, Rachel. Silent Spring, New York: First Mariner Books Edition, 2002, p. 225. 
5  CARSON, Rachel. Silent Spring, New York: First Mariner Books Edition, 2002, p. 1. 
6  Destacam-se o surgimento das seguintes organizações não-governamentais nos anos 
imediatamente anteriores e posteriores à obra de Carson: World Widelife Fund (WWF) em 1961, 
Amigos da Terra Internacional em 1969, Greenpeace em 1971, Sea Sheperd Conservation Society em 
1977, o Partido Verde alemão em 1980. SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago, Direito 
Ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 77 ss.  
7 VAZ, Paulo Afonso Brum. Crimes de agrotóxicos. Revista do Tribunal Regional Federal da 4a Região, 
v. 58, 2005, p. 40. 
8 Em 1985 foi proibido o seu uso agrícola no Brasil. Apenas em 1998 foi proibido o uso do DDT em 
campanhas de saúde pública. Em 2009 houve sua proibição total com a Lei 11.936/2009. BRASIL, Lei 
11.936 de 14 de maio de 2009, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/Lei/L11936.htm>, acesso em: 16 dez. 2014. 



 

18 | Impactos dos Agrotóxicos no Brasil: Estado de Coisas Inconstitucional? 

 

os sistemas de saúde, educacional e regulatório são mais frágeis e suscetíveis a 

mais pressões de ordem econômica9.  

Como prova da relevância do tema, o Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de dois relatores especiais (special 

rapporteurs), publicou relatório 10  acerca do claro impacto global do uso de 

agrotóxicos (pesticides)11 na agricultura12 em prejuízo dos direitos fundamentais. O 

relatório descreve as consequências negativas que o uso de agrotóxicos teve na 

saúde humana, no meio ambiente e na sociedade, consequências essas que, no 

entanto, são pouco pesquisadas e monitoradas, sob o pálio de uma mentalidade 

dominante estreita e curtoprazista que enxerga na agricultura quimicamente 

dependente uma conditio sine qua non para se garantir a segurança alimentar em 

termos quantitativos (e não qualitativos e quantitativos de longo prazo). No relatório 

foram avaliados os marcos regulatórios internacionais ambientais e de direitos 

humanos, avaliando se as normas existentes são suficientes para a proteção de 

trabalhadores rurais, consumidores e demais grupos vulneráveis, assim como se os 

recursos ambientais necessários à própria produção agrícola estão suficientemente 

protegidos. A conclusão do relatório é no sentido de haver vulnerabilidade intolerável 

e patente de seres humanos e do meio ambiente à exposição aos agrotóxicos. 

A principal questão que se coloca, portanto, é verificar, portanto, se há, de fato, 

ausência de posturas assertivas do Supremo Tribunal Federal no controle de 

constitucionalidade notadamente em face de políticas públicas que atentem 

diretamente contra o direito fundamental à vida digna (vida sadia em um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado) e diante da ausência de políticas públicas 

protetivas (omissão estatal), no contexto de um estado de coisas inconstitucional.

                                                      
9  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Children’s Health and the Environment. Disponível em: 
<http://www.who.int/ceh/capacity/Pesticides.pdf.>. Acesso em: 17 out. 2017. 
10  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Report of the Special Rapporteur on the right to food. 
Disponível em: <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/48>. Acesso em: 
17 out. 2017. 
11  O uso da palavra “agrotóxico” tem lastro na dicção constitucional (art. 220, § 4º da CF/88) e 
infraconstitucional (Lei 7.802/1989), embora comumente sejam usadas como sinônimas no Brasil, 
tanto no meio acadêmico como em marcos legislativos, as palavras “pesticidas”, “defensivos”, 
“agroquímicos” ou simplesmente “venenos”. 
12 No conceito de “agricultura” inclui-se, para todos os fins as práticas pecuárias e extrativistas, tendo 
em vista sua estreita ligação com o uso de agrotóxicos, seja de forma direta ou indireta.  



 

1. O ANTROPOCENO 

 

A humanidade vive uma época que hoje é conhecida por Antropoceno, termo 

cunhado pelo químico holandês Paul Crutzen. Nas palavras de John Robert McNeill 

e Peter Engelke13: 

 

(...) nós estamos há bastante tempo na era Cenozóica e, dentro dela, no período 

Quarternário. E dentro do Quaternário, estamos na época do Holoceno, o que 

significa os últimos 11.700 anos. O Holoceno é definido sobretudo pelo seu clima, 

um momento interglacial que tem estado agradavelmente estável se comparado 

com épocas passadas. Tudo o que se conhece como história humana (a história 

inteira da agricultura e das civilizações humanas) ocorre no Holoceno. Ou melhor, 

ocorreu.  

Compartilhamos o entendimento de que um novo momento da história da Terra 

começou e que o Holoceno chegou ao fim e uma nova época já se iniciou: o 

Antropoceno. 

 

 Mas o que seria essa nova época? O Antropoceno é a época em que os seres 

humanos passaram a ser uma força geológica e ecológica de grandes proporções no 

planeta, capazes, por exemplo, de provocar a sexta grande extinção de espécies (ora 

em curso)14 e moldar a fina camada da atmosfera ao lançar quantidades massivas 

de carbono que estavam há milhões de anos estocadas no subsolo15.  

 Assim como a queda de um meteoro gigante no México marcou o fim do 

período Cretáceo, os geólogos estão em discussão sobre um marco para definir 

formalmente o início do Antropoceno e parecem tê-lo achado nos humanamente 

impactados anéis da árvore mais isolada do mundo, nos mares do extremo Sul16. O 

                                                      
13  MCNEILL, J. R.; ENGELKE, Peter. The Great Acceleration: an environmental history of the 
Anthropocene since 1945. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 1. 
Tradução livre.  
14  CARRINGTON, Damian. Earth’s sixth mass extinction event under way, scientists warn. The 
Guardian. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-
mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn>. Acesso em: 28 set. 2017. 
15  MCNEILL, J. R.; ENGELKE, Peter. The Great Acceleration: an environmental history of the 
Anthropocene since 1945. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 2. 
16  AMOS, Jonathan, “Loneliest tree” records human epoch. BBC. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/news/science-environment-43113900>. Acesso em: 28 mar. 2018. 
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conceito de Antropoceno, não se trata, pois, de mero e despropositado neologismo 

científico, como à primeira vista pode parecer17.    

 Cabe perguntar como a humanidade chegou a esse estado de coisas? Após a 

Revolução Cognitiva18, quando uma das espécies humanas — o homo sapiens19 — 

despontou, há 70 mil anos, das savanas africanas para empreender a conquista do 

planeta 20 , é notório que ela foi deixando um rastro de impactos sucessivos no 

ecossistema terrestre, entre eles a extinção de mais de 95% da megafauna 

australiana21.  

Contudo, nada se compara ao Antropoceno. Por sua escala e pela velocidade 

e crescente aceleração de seus impactos, não existe paralelo em qualquer período 

histórico anterior da humanidade. 

É o Direito, uma realidade coletivamente imaginada22 e produto da Revolução 

Cognitiva, capaz de regular toda a complexidade surgida nesta nova época?  

 

1.1 A evolução do Antropoceno 

 

Sustenta-se que o Antropoceno começou com a Revolução Industrial inglesa, 

em meados do século XVIII, no contexto dado pelo início do uso de combustíveis 

fósseis. O uso de combustíveis fósseis em larga escala é, portanto, a linha divisória 

dessa nova época da anterior, o Holoceno. 

                                                      
17 O próprio paradigma antropocêntrico adotado pelo constitucionalismo contemporâneo majoritário 
parece refletir os valores do Antropoceno, a exceção de países como Bolívia e Equador que adotaram 
paradigma de base ecocêntrica. Para uma leitura mais profunda sobre o tema: BENJAMIN, Antonio 
Herman. A Natureza no Direito Brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFC, v. 31, p. 79-96, 2011.  
18 Segundo Yuval Harari: “o surgimento de novas formas de pensar e se comunicar, entre 70 mil anos 
atrás a 30 mil anos atrás, constitui a Revolução Cognitiva”, “a teoria mais aceita afirma que mutações 
genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que 
pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem 
totalmente novo”. HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 15. ed. Porto 
Alegre: L&PM, 2016, p. 30. 
19 Há 100.000 anos atrás conviviam, simultaneamente, com a espécie homo sapiens, outras 5 (cinco) 
espécies humanas.  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 15. ed. Porto 
Alegre: L&PM, 2016, p. 16. 
20 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 15. ed. Porto Alegre: L&PM, 2016, 
p. 22. 
21 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 15. ed. Porto Alegre: L&PM, 2016, 
p. 75-79. 
22 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. 15. ed. Porto Alegre: L&PM, 2016, 
p. 33. 
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Em 1780, o carvão estava se tornando parte central da economia britânica e 

teria um papel mais fundamental ainda na economia mundial. Novas tecnologias e 

novas demandas por energia levaram à exploração de outros combustíveis fósseis 

como petróleo e gás natural. Por volta de 1890, 50% da produção energética global 

provinha de combustíveis fósseis. Em 2015, esse percentual subiu para 80%. A 

modernidade industrial fez despontar o uso intensivo de combustíveis fósseis, cujo 

crescimento se deu de forma exponencial23.  

No gráfico abaixo pode-se visualizar nitidamente o aumento exponencial 

acima descrito, em que a maior parte da energia consumida mundialmente é 

proveniente de três fontes: gás natural (natural gas), petróleo (crude oil) e carvão 

(coal)24. 

 

 

 

Figura 1 - Consumo global de energia primária de 1800 a 2015 

 

                                                      
23  MCNEILL, J. R.; ENGELKE, Peter. The Great Acceleration: an environmental history of the 
Anthropocene since 1945. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 2. 
24  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
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Junto ao aumento exponencial do consumo de combustíveis fósseis cresce, 

também, substancialmente o consumo de carne, notadamente a de aves (poultry), 

porco (pigmeat), bovinos e bubalinos (beef and buffalo) e ovelhas e bodes (sheep and 

goat). Sobretudo o gado bovino e ovino, pelo processo de ruminação desses animais, 

causa a dispersão de enormes quantidades de gás metano na atmosfera terrestre25. 

O metano é um gás 28 vezes mais potente que o dióxido de carbono quando se trata 

de causar o notório fenômeno do efeito estufa26. O gráfico abaixo demonstra que a 

produção de carne aumentou de 1961 a 2014 quatro vezes e meia (350%) e continua 

em tendência ascendente27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Produção de carne por tipo de gado 

                                                      
25 BELL, Matt et al. Modelling the Effect of Diet Composition on Enteric Methane Emissions across 
Sheep, Beef Cattle and Dairy Cows. Animals, v. 6, n. 9, 2016, p. 54. 
26   ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
27  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
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Jorgen Randers, um dos coautores do famoso livro da década de 197028, The 

Limits to Growth29, aduz que é certo que a temperatura planetária ultrapassará os 2 

°C acima dos níveis pré-industriais no ano de 2052. Isso porque todo o “orçamento” 

de carbono que a humanidade possui para que a temperatura não ultrapasse 2 °C é 

de 600 bilhões de toneladas de carbono, que corresponde a menos de um terço do 

que já foi emitido na atmosfera desde a Revolução Industrial. Ocorre que a 

humanidade, tomando-se como referencial o ano de 2010, continua a emitir, em 

quantidades crescentes, o equivalente a mais de 32 bilhões de toneladas de carbono. 

Isso significa que, indubitavelmente, no ano de 2030, o “orçamento” já terá sido 

ultrapassado. Várias consequências advirão desse fato e uma delas será o aumento 

do nível do mar em 56 centímetros acima dos níveis pré-industriais, em 205230, ou 

mesmo 1 a 2 metros até 210031.   

Um aumento acima de 2 °C é justamente o que o Acordo de Paris de 2015 visa 

a evitar, e, como é cediço, seria necessário um amplo esforço mundial para tanto. 

Entretanto, a maior potência planetária e vice-líder em emissões de carbono na 

atmosfera, os Estados Unidos da América, se retirou do Acordo32. A própria China, o 

maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, admite que, de acordo com suas 

metas oficiais do Acordo de Paris, continuará a aumentar suas emissões de gases 

até o ano de 2030 porque não faz parte do grupo de países ocidentais 

que desencadearam o problema da mudança climática após décadas de emissões33.  

                                                      
28  O livro é fruto da primeira pesquisa com um modelo computacional no mundo. Foi feita no 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e gerou grande polêmica ao anunciar que o resultado de 
décadas de crescimento econômico exponencial seria o exaurimento de recursos naturais e o 
consequente colapso da economia capitalista. Uma violenta reação ideológica e econômica se 
sucedeu logo após, com direito a crítica aberta do então presidente dos EUA Ronald Reagan, que 
vociferou que não existia tal coisa como limites ao crescimento.  
29 MEADOWS, Donella et al. The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972.  
30 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the club of rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 118. 
31 LEITE, Marcelo; ALMEIDA, Lalo de. Panamá: Ressacas e superpopulação forçam indígenas gunas a 
abandonar ilhas. Folha de São Paulo. Disponível em: 
<https://arte.folha.uol.com.br/ciencia/2018/crise-do-clima/panama/ressacas-e-superpopulacao-
forcam-indigenas-gunas-a-abandonar-ilhas/>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
32  RUDDICK, Graham. Donald Trump says US could re-enter Paris climate deal. The Guardian. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/28/donald-trump-says-us-could-
re-enter-paris-climate-deal-itv-interview>. Acesso em: 6 maio 2018. 
33 PLANELLES, M.; LIY, M. Vidal. China e Europa se aliam na luta climática contra Trump. El País. 
Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/07/internacional/1449490356_143778.html
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Outra característica do Antropoceno é o crescimento exponencial da 

população humana34. Em 1780, havia aproximadamente 800 milhões a 900 milhões 

de seres humanos na Terra. Em 1930, esse número passou a ser de 2 bilhões e, em 

2011, de 7 bilhões. Ou seja, 5 bilhões de seres humanos foram inseridos no 

ecossistema planetário no curto lapso temporal de 80 anos, realizando grande 

pressão sobre os finitos recursos naturais35. 

Tal crescimento é representado pelo gráfico a seguir, sendo a linha contínua o 

crescimento do ano de 10.000 a.C. até o ano de 2017 e a linha pontilhada a projeção 

de crescimento até o ano de 210036:  

 

Figura 3 - População mundial nos últimos 12.000 anos e projeção da ONU até 2100 

 

                                                      
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/30/internacional/1490872926_817917.html>. Acesso em: 
20 out. 2017. 
34  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
35  MCNEILL, J. R.; ENGELKE, Peter. The Great Acceleration: an environmental history of the 
Anthropocene since 1945. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 2. 
36  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
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Não há dúvidas de que o crash course em que se encontra a humanidade 

sofreu uma clara aceleração após a Segunda Guerra Mundial, o que alguns autores 

como John Robert McNeill e Peter Engelke chamam de a “Grande Aceleração”. Dentre 

todas as outras épocas nos últimos 200.000 anos em que a espécie homo sapiens 

dominou o planeta, o período pós-1945 é o mais anômalo em termos de relações da 

nossa linhagem com a biosfera. Nesse sentido alertam McNeill e Engelke que 

 

(...) a “Grande Aceleração” na sua presente forma não pode durar por muito 

tempo. Não há mais grandes rios a represar, não há mais jazidas de petróleo 

suficientes para continuar a queimá-lo no ritmo atual, não há mais tantas 

florestas a derrubar, não mais há mais tanto estoque de peixe para se capturar e, 

igualmente, não há mais tanta água subterrânea para ser bombeada37.  

  

 Albert Gore, por outro lado, prenuncia que: 

 

(...) porque a mudança em curso não é apenas de grau, mas de espécie, os seres 

humanos estão sobremodo despreparados para o que está acontecendo. A 

estrutura dos nossos cérebros não é muito diferente daquela de nossos 

ancestrais de 200.000 anos atrás. Devido às radicais mudanças levadas a cabo 

pela tecnologia no modo como vivemos, somos forçados a considerar fazer 

adaptações no design da civilização mais rápido do que parece possível ou até 

mesmo plausível38.  

 

 O mesmo autor enfatiza a dificuldade de compreensão do problema pela maior 

parte dos leigos que são confrontados com o problema da mudança (crescimento) 

exponencial: 

 

(...) nós temos dificuldade até de perceber e pensar claramente sobre o ritmo da 

mudança que nos confronta. A maioria de nós não consegue compreender o 

                                                      
37  MCNEILL, J. R.; ENGELKE, Peter. The Great Acceleration: an environmental history of the 
Anthropocene since 1945. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014, p. 5. 
Tradução livre. 
38 GORE, Albert. The Future: Six Drivers of Global Change. New York: Random House, 2013, p. 38. 
Tradução livre.  
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sentido prático da mudança exponencial, isto é, a mudança que não está apenas 

aumentando, mas está aumentando em ritmo crescente e constantemente 

rápido. Considere o perfil básico de qualquer curva exponencial. O padrão da 

mudança medida por essas curvas é lento no início e depois ascende em uma 

taxa gradual, mas sempre crescente na medida em que o ângulo de ascensão 

avança de forma íngreme. A fase íngreme da curva provoca mudanças em uma 

taxa mais rápida do que a parte plana da curva – e nessa fase as consequências 

não são apenas de grau, mas de espécie39.    

  

A tradução mais fiel do diagnóstico de Albert Gore talvez seja a curva 

exponencial do aumento do nível de dióxido de carbono na atmosfera, que é 

crescente desde 1850 e acentuou-se enormemente ao se chegar aos dias de hoje. 

Vejamos o gráfico abaixo40. 

 

 

Figura 4 - Emissões de dióxido de carbono por tipo de fonte 

 

 

                                                      
39 GORE, Albert. The Future: Six Drivers of Global Change. New York: Random House, 2013, p. 38. 
Tradução livre.  
40  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
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De outra banda, a curva exponencial do aumento da temperatura média do 

planeta, se comparada com níveis pré-industriais, é apenas um reflexo das 

quantidades massivas de gases de efeito estufa lançados na atmosfera, conforme 

abaixo se pode observar, ao podermos ter atingindo 1 °C (com margem de erro de 0,2 

°C) acima da temperatura média do período pré-industrial41.  

 

 

 

Figura 5 - Anomalia na média da temperatura global 

 

Some-se a isso o potencial destrutivo (e mesmo apocalíptico) de armas 

nucleares ou a dispersão no meio ambiente de moléculas sintéticas biocidas – 

muitas derivadas do petróleo – criadas em laboratórios da indústria química: muitas 

delas extremamente tóxicas e persistentes. Mesmo que eventualmente essas 

moléculas sejam no futuro proibidas – como foi o caso do DDT, do endosulfam e do 

metamidofós –, o dano ecológico e biológico já foi causado: as substâncias 

persistem no meio ambiente ou bioacumulam-se no organismo de seres vivos42.  

                                                      
41  ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
42 A bioconcentração é um processo que gera o aumento da concentração de uma substância química 
em um organismo aquático, em relação a sua concentração na água, devido a incorporação através 
de sua absorção unicamente pela água, a qual pode ocorrer pela superfície respiratória e/ou pela pele. 
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Em 20 de outubro de 2017, foi divulgado nos meios de comunicação de massa 

alemães43 que 75% dos insetos desapareceram da paisagem alemã desde 1990 (um 

estudo de mais de 25 anos). A descoberta é dramática porquanto boa parte desses 

insetos são polinizadores que realizam o gratuito e essencial serviço ambiental de 

fecundar boa parte das espécies de plantas que servirão de alimento para a 

humanidade – sejam seus frutos e grãos, sejam as próprias plantas. Não é outro o 

motivo do desaparecimento, senão a utilização abusiva de agrotóxicos.  

Enfim, toda a pressão exercida pelo homem na Terra pode ser sintetizada em 

uma só palavra: overshoot. A tradução literal dessa palavra seria algo semelhante a 

“ultrapassagem”.  Overshoot é, dessarte, o território além dos limites de 

sustentabilidade, é o que o planeta está a fornecer mais do que pode repor. No ano 

de 2012, a Terra estava em overshoot de 1.4 planetas, ou seja, estavam sendo usados 

40% de recursos a mais do que o planeta pode repor44. Tal situação não veio sem 

aviso prévio: os autores do livro The Limits to Growth, acima mencionado, já haviam 

alertado, na década de 1970, que uma situação de overshoot seria possível45 e ela, de 

fato, ocorreu46.  

 

1.2 O pico do petróleo barato (peak cheap oil) 

   

 Segundo dados utilizados pela Conferência da ONU Rio+2047, a exploração de 

petróleo não durará mais do que aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos, se 

                                                      
A biomagnificação e a acumulação de uma substância na biota em toda a extensão da cadeia 
alimentar através da alimentação. A bioacumulação é o somatório desses dois processos. Esses três 
processos compõem, juntos, um processo pelo qual a concentração de poluentes nos animais 
aumenta na direção do topo da cadeia alimentar.  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo 
da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê 
ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: 
Expressão Popular, 2015, p. 141. 
43 GROSSARTH, Jan. Sommer ohne Surren. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017. 
44 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the club of rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 309. 
45 MEADOWS, Donella et al. The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972, p. 34. 
45 Impende observar que a desigualdade na utilização dos recursos naturais pelos diferentes países. 
Se adotado o mesmo padrão de utilização estadunidense em outros países do globo (uma boa medida 
comparativa é o PIB per capita), os recursos naturais planetários já estariam totalmente exauridos.     
47 WORLDOMETERS.INFO. Worldometers. Disponível em: <http://www.worldometers.info/>. Acesso 
em: 17 out. 2017. 
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mantidos os níveis de exploração atuais. Isso, no entanto, não deve ser confundido 

com o pico de exploração de petróleo barato, ou peak cheap oil, que ocorrerá — ou  já 

ocorreu — bem antes48. 

 O pico do petróleo (peak oil) é um fenômeno natural que ocorre em qualquer 

campo (poço) de extração de petróleo e é representado por uma curva de distribuição 

normal (curva de Gauss), como no gráfico, alegórico — uma vez que não representa 

as previsões oficiais utilizadas pela ONU —, a seguir49.  

 

 

 

Figura 6 - Produção global anual de petróleo 

 

A dinâmica de produção ocorre na medida em que o campo tem sua produção 

aumentada ao longo do tempo e atinge seu ápice. A partir daí segue uma curva 

descendente até a extração se tornar economicamente inviável pelos custos relativos 

crescentes, conforme se infere do gráfico-conceito acima.  

Importante salientar que o custo relativo de extração do petróleo diminui, do 

início da extração até o ápice da produção, porque os custos fixos são amortizados 

com níveis crescentes de petróleo. Ou seja, do início ao ápice da curva cada barril de 

petróleo (159 litros) torna-se mais barato. O inverso ocorre do ápice até o limite 

teórico de extração do campo: o petróleo torna-se cada vez mais caro. Ocorre que se 

                                                      
48 AHMED, Nafeez. Former BP geologist: peak oil is here and it will “break economies”. The Guardian. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/23/british-
petroleum-geologist-peak-oil-break-economy-recession>. Acesso em: 20 out. 2017. 
49  BARNATT, Christofer. (The Return of) Peak Oil. Disponível em: 
<https://www.explainingthefuture.com /peak_oil.html>. Acesso em: 20 out. 2017. 
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chega em um ponto na linha descendente de produção em que o petróleo fica tão 

caro que se torna economicamente inviável extrai-lo. O campo é, nessas 

circunstâncias, abandonado.  

É, portanto, errado pensar que se extrai a última gota de petróleo de um campo, 

assim como é errado pensar que a Era do Petróleo acabará por falta de petróleo, por 

ter se extraído a última gota da última reserva disponível: a Era da Pedra Lascada não 

acabou por falta de pedras. Na verdade, os custos de produção se tornarão tão altos 

que não compensará alocar uma determinada quantidade de energia para se extrair 

uma quantidade de energia não tão interessante se comparada a outras fontes 

disponíveis e intercambiáveis, como o etanol de cana-de-açúcar.  

 Para se compreender melhor esse fenômeno é preciso compreender o 

conceito de EROI (Energy Returned On Investment) ou EROEI ou ERoEI (Energy 

Returned On Energy Invested)50, que é uma medida para se aferir a energia líquida 

disponível para um organismo ou para uma sociedade. Em termos mais simples, o 

EROI é a energia ganha de cada unidade de energia gasta no processo de se obter 

energia51.  

 A fórmula matemática seguinte descreve o conceito de EROI52:  

 

          Energia bruta gerada 

EROI  =    _______________________________________________ 

Energia gasta no processo de geração 

 

Figura 7 - Fórmula do EROI 

 

 Assim, se se consome um barril de petróleo para produzir 100 barris de 

petróleo temos um EROI de 100 (100:1). Se, por outro lado, se gasta 20 barris para 

produzir 100 barris, o EROI é de 5 (5:1). O gráfico abaixo mostra os diferentes  valores 

                                                      
50 MURPHY, David J.; HALL, Charles A.S. Year in review-EROI or energy return on (energy) invested. 
Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1185, p. 102-118, 2010, p. 102. 
51 LAMBERT, Jessica G. et al. Energy, EROI and quality of life. Energy Policy, v. 64, p. 153-167, 2014, 
p. 154. 
52 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 121. 
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de EROI para cada tipo de combustível53. 

 

 

 

 

Figura 8 - EROI para diferentes tipos de combustível 

  

Já o seguinte gráfico demonstra os diferentes valores de EROI para cada tipo 

diferente de fonte geradora de energia elétrica54.  

 

 

 

Figura 9 - EROI para diferentes fontes de geração de energia elétrica 

   

 Observe-se que o carvão (coal) possui EROI diferente caso seja usado como 

combustível (em uma locomotiva antiga, por exemplo) ou como fonte geradora de 

calor em uma usina térmica que gera eletricidade. Seu EROI é reduzido enormemente 

(em mais de 50%) no cenário de geração de energia elétrica.  

                                                      
53 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 115. 
54 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 115. 
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O petróleo, o gás e o carvão − sobretudo o de melhor qualidade, o antracito −, 

que são as fontes de energia dominantes hoje, tiveram EROI com valores entre 30 e 

100 no passado. Por isso não era necessário se preocupar com um EROI declinante 

e suas potenciais consequências políticas, sociais e econômicas. Um EROI que seja 

reduzido de 90 para 45 (50% de queda) continua a ser um EROI alto, a representar 

uma disponibilidade de energia grande para a sociedade. A questão se torna 

dramática, todavia, quando um EROI relativamente baixo seja reduzido à metade − 

por exemplo, de 10 para 5 −, pois isso pode representar a paralisação das atividades 

econômicas nos moldes de hoje.  

O gráfico abaixo demonstra a curva acentuada para baixo (despenhadeiro ou, 

na língua inglesa, cliff) que a energia líquida apresenta na medida em que o EROI 

diminui. Se se considerar que o EROI mínimo para que a sociedade moderna possa 

continuar funcionando nos moldes contemporâneos é um EROI por volta de 7 a 9, 

todas as fontes de energia do lado direito da seta maior (ERoEI required to sustain 

current industrial civilisation) geram um EROI menor do que o mínimo e precisam ser 

compensadas com outras que têm um EROI maior55.  

 

 

 

Figura 10 - O despenhadeiro da energia líquida 

                                                      
55 MURPHY, David J.; HALL, Charles A.S. Year in review-EROI or energy return on (energy) invested. 
Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1185, p. 102-118, 2010, p. 109. 
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 O grande problema reside no fato de que, atualmente, o EROI global vem 

sistematicamente declinando ao longo das décadas. Isso se explica porque as 

grandes reservas de combustível fóssil (carvão, petróleo e gás) de custo de extração 

mais baixo e de melhor qualidade foram ou estão sendo esgotadas primeiro. O 

princípio econômico de David Ricardo “o melhor primeiro” foi usado nas reservas de 

combustível fóssil com maior EROI. O desafio imediato das próximas décadas é 

substituir a energia gerada por essas fontes de EROI mais alto por fontes de energia 

de menor qualidade (e caras) ou por fontes de energia alternativas, que têm EROI 

mais baixo, e ainda evitar as piores consequências das mudanças climáticas. O 

declínio generalizado do EROI parece ser uma força mais poderosa do que a 

tecnologia possa trazer a tempo de uma transição “suave”56.  

Vide abaixo no gráfico a linha descendente do EROI global do petróleo (oil) e 

do gás natural (gas) de 1990 a 201057. 

 

 

 

Figura 11 - Valores e tendências do EROI global do petróleo e do gás natural (1990-
2010) 

 

                                                      
56 LAMBERT, Jessica G. et al. Energy, EROI and quality of life. Energy Policy, v. 64, p. 153-167, 2014, 
p. 154. 
56 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 155. 
57 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 114. 
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Pensando o fenômeno de forma global, o peak cheap oil significa que a 

humanidade contará com quantidades decrescentes de unidades de petróleo barato 

no decorrer deste século58.  

É certo que boa parte do petróleo convencional vem sendo substituída por 

fontes não convencionais como biocombustível à base de cana ou milho ou mesmo 

através de extração de petróleo em lugares inóspitos, como o petróleo extraído em 

grandes profundidades ou nos polos do planeta (no Ártico, por exemplo). O mesmo é 

aplicável ao petróleo de xisto (shale oil)59, cujos poços declinam rapidamente (90% 

de exaustão em apenas 5 anos), ou de areias betuminosas (tar sands) da província 

de Alberta no Canadá. Ambos os tipos de petróleo não convencional causam 

impactos ambientais de grande intensidade e de grandes proporções. Porém, são 

justamente essas fontes com pouco EROI – etanol de milho, óleo de areia betuminosa 

ou extração de petróleo convencional em lugares inóspitos – que pressionarão o 

preço do petróleo para cima no decorrer das décadas do século XXI. A título 

ilustrativo, um barril de etanol de cana-de-açúcar custa 45 dólares, ao passo que o 

de etanol de milho chega a 100 dólares60.      

Outra noção importante é a de que a energia em forma líquida (petróleo, etanol) 

não é intercambiável com energia elétrica, por exemplo. São diferentes tipos de 

energia que exigem soluções tecnológicas distintas para converter energia em 

trabalho. Um exemplo prático é a diferença entre um motor a combustão interna, que 

usa combustível líquido, e um motor  elétrico.  Além  do  fato  de  converterem  energia  

                                                      
58 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the club of rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 20. 
59 Estudo conservador da UK Energy Research Centre (UKERC), patrocinado pelo governo britânico, 
aduz que “... a sustained decline in global conventional production appears probable before 2030 and 
there is significant risk of this beginning before 2020... on current evidence the inclusion of tight oil 
[shale oil] resources appears unlikely to significantly affect this conclusion, partly because the 
resource base appears relatively modest.". E mais: "Greater reliance upon tight oil resources produced 
using hydraulic fracturing will exacerbate any rising trend in global average decline rates, since these 
wells have no plateau and decline extremely fast - for example, by 90% or more in the first 5 years." 
Assim, pode-se dizer que a produção de petróleo de xisto é, em verdade, um grande véu temporário 
que encobre uma crise iminente. AHMED, Nafeez. Former BP geologist: peak oil is here and it will 
“break economies”. The Guardian. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/dec/23/british-petroleum-
geologist-peak-oil-break-economy-recession>. Acesso em: 20 out. 2017. 
60 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the Club of Rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 135. 
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em trabalho, ambos os motores não têm quase nada em comum61.  

As previsões sobre os carros movidos a motores elétricos têm causado 

bastante barulho, mas, se analisadas detidamente, não passam disso. Muitos países 

estão proibindo ou planejando proibições de carros a motores a combustão interna 

a partir de 2030, como França 62  e Alemanha 63 . A proibição tem lugar não por 

conveniência, mas por necessidade. Como dito linhas acima, o esgotamento teórico 

completo das reservas de petróleo em 2063 (daqui a 46 anos) não permitirá que o 

uso de motores a combustão interna se prolongue por mais tempo.  

Ocorre que, segundo previsões otimistas, 14% da venda de carros em 2025 

será de carros elétricos. Esse percentual não se reflete, todavia, imediatamente no 

total da frota. Se considerarmos que hoje há no mundo 1 bilhão de veículos movidos 

a motor a combustão interna e que um veículo fica em circulação em média 15 anos, 

um crescimento linear em 8 anos para se atingir 14% das vendas em 2025 terá pouco 

reflexo, no total da frota mundial. A demanda por petróleo na forma de combustível 

(líquida) ainda será enorme. Isso sem se considerar que qualquer tipo de carro, 

mesmo os elétricos, continuarão usando pneus e plásticos, ambos derivados de 

petróleo com ou sem outros materiais agregados64.  

Além disso, o que não é dito é que o motor elétrico para aeronaves e navios 

sequer é mencionado como uma solução viável65.    

É por isso que compensar a disponibilidade declinante de petróleo com o uso 

de energia solar e eólica não é tão simples porque, além da questão da eventual 

escassez de material para fabricação de placas solares e baterias de carros, o mundo 

                                                      
61  BARKELEY, Jon. The death of the internal combustion engine. The Economist. Disponível em: 
<https://www.economist.com/news/leaders/21726071-it-had-good-run-end-sight-machine-
changed-world-death>. Acesso em: 20 out. 2017. 
62 CHRISAFIS, Angelique; VAUGHAN, Adam. France to ban sales of petrol and diesel cars by 2040. The 
Guardian. Disponível em: <https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-
diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo>. Acesso em: 20 out. 2017. 
63  SCHMITT, Bertel. Germany’s Bundesrat Resolves End Of Internal Combustion Engine. Forbes. 
Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2016/10/08/germanys-bundesrat-
resolves-end-of-internal-combustion-engine/#11ea4a1b60bd>. Acesso em: 20 out. 2017. 
62 Os carros elétricos não são, necessariamente, amigáveis ao meio ambiente. A depender da 
composição da matriz elétrica de um país ele poderá poluir mais do que um carro movido por um 
motor a combustão. Basta constatar que na China 2/3 (dois terços) da matriz elétrica é de 
termoelétricas a carvão.    
65  BARKELEY, Jon. The death of the internal combustion engine. The Economist. Disponível em: 
<https://www.economist.com/news/leaders/21726071-it-had-good-run-end-sight-machine-
changed-world-death>. Acesso em: 20 out. 2017. 



 

36 | Impactos dos Agrotóxicos no Brasil: Estado de Coisas Inconstitucional? 

 

é altamente dependente de combustíveis líquidos. A título exemplificativo, cerca de 

40% de todo o petróleo usado nos EUA é para transporte, sendo uma fração ínfima 

para geração de energia elétrica66.  

 Uma objeção que se faz ao peak cheap oil é a de que futuras descobertas 

compensarão a perda de produção nos campos atuais. O ritmo de descobertas de 

novas reservas de petróleo tem caído, no entanto, constantemente, desde a década 

de 1960, mesmo com o aperfeiçoamento notável da tecnologia a partir dessa década. 

Se não há mais reservas a explorar e a taxa de produção continua crescente, é um 

imperativo elementar de lógica que a produção irá atingir um pico igualmente. No 

gráfico abaixo se vislumbram as novas descobertas de petróleo (decrescentes a 

partir da década de 1960)67.  

 

 

Figure 12 - Descobertas de petróleo em cada década 

 

 Ressalte-se, ainda, que o tipo de petróleo descoberto recentemente (em 

grandes volumes) ou é significativamente de pior qualidade (óleo pesado ou 

extremamente pesado)68, como o das recentes reservas certificadas no Canadá e na 

                                                      
66  U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Frequently asked questions. Disponível em: 
<https://www.eia.gov/tools/faqs/>. Acesso em: 20 out. 2017. 
67 HALL, Charles A. S. Energy return on investment: a unifying principle for biology, economics and 
sustainability. Cham: Springer, 2017, p. 148. 
68 Quanto mais pesado, maior os custos para converter o petróleo bruto em combustível que possa 
ser usado no sistema de transporte.  
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Venezuela, ou é mais caro, como o óleo médio do pré-sal brasileiro, extraído a 

grandes profundidades69.  

 Se isso não bastasse, os compromissos internacionais do Acordo de Paris 

para limitar o aumento da temperatura do planeta em 2 °C até o ano de 2100 obrigam 

que de 65% a 80% das reservas de petróleo não sejam usadas como combustível; ou 

seja, transformadas em gases de efeito estufa70 . Isso, certamente, causará uma 

pressão ainda maior nos preços até o fim do século XXI, se o pacto internacional for 

cumprido como previsto.   

Mas o que o petróleo tem a ver com os sistemas de produção de alimentos e, 

particularmente, com os agrotóxicos? A seguir, demonstrar-se-ão os principais 

aspectos dessa relação.  

 

1.3 A dependência do sistema de produção de alimentos do petróleo 

 

 A produção de alimentos em larga escala aumentou muito devido ao petróleo 

relativamente barato ao longo de todo o século XX, conseguindo-se maximizar as 

colheitas e reduzir preços ao consumidor. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial 

as técnicas industriais, como o fordismo e o taylorismo, foram aplicadas no setor 

primário da economia: especialização, padronização e economia de escala. Além 

disso, a partir dos anos 1960 novas tecnologias transformaram o rendimento das 

colheitas globalmente, o que ficou conhecido como “Revolução Verde”, que de verde 

só tem o nome — uma de suas principais características foi a quimificação da 

agricultura71. A própria pecuária, mesmo em países com muita terra subutilizada 

como o Brasil, passou a ser praticada sob regime de confinamento, em que os 

animais são criados em pequenos espaços e alimentados sobretudo com grãos, 

como soja e milho, antibióticos, proteína animal72 e compostos de arsênico.  

                                                      
69 Se se comparar com o tradicional óleo leve de reservas antigas e terrestres da Arábia Saudita ou 
Iraque, que têm um custo de produção mais baixo. 
70   ROSER, Max. Our World in Data. Disponível em: <https://ourworldindata.org/>. Acesso em: 
15 set. 2017. 
71 CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 128. 
72  Diga-se de passagem que os herbívoros ruminantes, como vacas, não foram preparados pela 
evolução para digerir grãos ou proteína animal, mas sim gramíneas.   
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A agricultura dita industrial floresceu em todo o planeta. De um lado, alta 

mecanização com uso de tratores, colheitadeiras, irrigação etc. De outro, plantações 

em monocultura em largas extensões de terra com o uso de fertilizantes químicos, 

agrotóxicos e novas variedades de sementes − híbridas e transgênicas, mais 

recentemente73. 

A mola propulsora dessa gigante indústria agrícola é, em verdade, o petróleo. 

Não se trata apenas de combustível para o transporte, como erroneamente se pode 

à primeira vista pensar. Esse recurso natural e finito fornece energia para 

propulsionar as máquinas agrícolas e para extrair, processar e suprir fertilizantes 

(fosfato e potássio) ao sistema produtivo74 . Além disso, o petróleo é a principal 

matéria-prima para a fabricação de todos os tipos de agrotóxicos75. 

O petróleo possibilita, ipso facto, a existência de uma cadeia global de 

suprimento de alimentos. A título ilustrativo, os Estados Unidos da América, em que 

pese serem um país de dimensões colossais e com muitas terras férteis, importam 

44% de suas frutas e 16% dos seus vegetais. Mesmo dentro dos EUA os alimentos 

percorrem uma longa distância. Um estudo aponta que os alimentos percorrem, em 

média, 1.494 milhas (o equivalente a 2.404 quilômetros) do campo até a gôndola do 

supermercado76.  

A medida que o preço do petróleo subir o custo do transporte de longa 

distância, notadamente de excentricidades como o kiwi produzido na Nova Zelândia 

e consumido em várias partes do mundo por meio do transporte aéreo, sofrerá um 

impacto severo. O próprio trigo, base da dieta de diversos povos no Ocidente e no 

Oriente Médio, necessita ser transportado dos centros produtores como a Rússia 

para centros consumidores como Europa Ocidental e Norte da África. Pesquisadores 

correlacionam notadamente o aumento do preço do trigo causado pelas mudanças 

                                                      
73 CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 50. 
74 O gás natural também é o ingrediente primário dos fertilizantes a base de nitrogênio.  
75 NEFF, Roni A. et al. Peak oil, food systems, and public health. American Journal of Public Health, 
v. 101, n. 9, p. 1587-1597, 2011, p. 1588. 
76 NEFF, Roni A. et al. Peak oil, food systems, and public health. American Journal of Public Health, 
v. 101, n. 9, p. 1587-1597, 2011, p. 1589. 
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climáticas com a Primavera Árabe de 201177. E não é só o transporte que subirá de 

custo; o preço da mecanização agrícola (semeadura, colheita, irrigação), de 

fertilizantes e de agrotóxicos subirá igualmente. Indubitavelmente existe uma função 

diretamente proporcional entre preço do petróleo e preço de alimentos. Quanto mais 

caro o petróleo, mais cara a comida78.  

Um elemento a agravar essa situação é a contínua conversão de boa parte dos 

alimentos para a fabricação de biocombustível. Para ser ter ideia de como é 

insustentável a conversão de alimentos em biocombustíveis, se se convertesse toda 

a produção mundial de alimentos em biocombustíveis, essa conversão não supriria 

mais do que 12% da produção atual de petróleo79. E são aqueles com renda mais 

limitada (os pobres) os que sofrerão os efeitos mais dramáticos de um peak cheap 

oil avançando de forma crescente sobre sua renda e impedindo-os de se alimentar 

adequadamente80.    

Em suma, o petróleo relativamente barato propiciou um sistema de 

abastecimento globalizado que distribui alimentos de forma barata e abundante. 

Esse sistema dependente de petróleo é, sob vários aspectos, estimulado por políticas 

públicas, como a de fornecer subsídios para a compra de combustível adotada 

sistematicamente pelo governo federal estadunidense81.  

Sabe-se, porém, que os agricultores podem reduzir o uso de petróleo ao utilizar 

energias renováveis (solar, eólica e geotérmica), usar mais trabalho humano e de 

tração animal. E, no tocante aos agrotóxicos, substitui-los por práticas 

agroecológicas que usem controle mecânico e biológico de pragas, rotação de 

culturas e adoção da policultura (múltiplas culturas agrícolas ao invés de uma só). 

                                                      
77 PEREZ, Ines. Climate Change and Rising Food Prices Heightened Arab Spring. Scientific American. 
Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-and-rising-food-
prices-heightened-arab-spring/>. Acesso em: 20 out. 2017. 
78 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the Club of Rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 133. 
79 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the Club of Rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 135. 
80 RANDERS, Jorgen. 2052- A global forecast for the next forty years - a report to the Club of Rome 
commemorating the 40th anniversary of “The limits of growth”. White River Junction: Chelsea Green 
Publishing, 2012, p. 133-134. 
81 NEFF, Roni A. et al. Peak oil, food systems, and public health. American Journal of Public Health, 
v. 101, n. 9, p. 1587-1597, 2011, p. 1589. 
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Não se trata apenas de um retorno ao passado, mas uma virada no sentido do uso 

de conhecimento agroecológico intensivo, combinando ciência com conhecimento 

tradicional para gerenciar a complexidade das forças ecológicas e suas relações para 

se atingir colheitas com rendimentos significativos82.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
82 NEFF, Roni A. et al. Peak oil, food systems, and public health. American Journal of Public Health, 
v. 101, n. 9, p. 1587-1597, 2011, p. 1589.  



 

2. O RISCO NA SOCIOLOGIA E NO DIREITO 

 

 Risco é um tema que desperta o interesse da humanidade desde os seus 

primórdios, tanto que embasa pesquisas nas Ciências Sociais, notadamente no 

Direito e na Sociologia. O primeiro desenvolve há mais tempo teorias a respeito do 

risco, embora assistematicamente. A segunda procura enquadrar o fenômeno em um 

contexto mais amplo, dentro de uma teoria dos sistemas (Luhmann) ou de uma nova 

era da modernidade (Beck), de forma a enxergar a floresta e não apenas a árvore.   

 Mas por que o risco é um tema tão importante? 

Um dos grandes problemas modernos no equacionamento de desafios 

planetários, como a utilização massiva e sem controle adequado de agrotóxicos ou 

o aquecimento global, tem a ver com o tratamento que é dado pelo Direito ao tema 

do risco. 

O Direito ainda fecha os olhos a essa realidade, utilizando-se ainda hoje de 

ultrapassadas teorias desenvolvidas na época do maquinismo oitocentista e que 

simplesmente não são aplicáveis à complexidade presente nas questões 

contemporâneas, fenômeno melhor captado pela Sociologia.  

Com o propósito de fornecer um sintético panorama do tratamento do risco no 

Direito e na Sociologia, percorrer-se-ão as principais teorias do risco na Sociologia e 

no Direito, destacando-se uma teoria jurídica do risco que se afigura mais 

consentânea com os desafios do Antropoceno.  

  

2.1 As teorias sociológicas do risco  

 

O tema do risco ganhou destaque na Sociologia a partir da obra Sociedade de 

Risco: rumo a uma nova modernidade, de Ulrich Beck, publicada em 1986, próxima 

no tempo de um acontecimento extremamente catastrófico que foi a explosão da 

usina nuclear de Chernobyl, na cidade de Prypjat, na então União Soviética.  

Um dos que mais se destacou na crítica à teoria de Beck e na construção de 

uma própria foi o também sociólogo alemão Niklas Luhmann, que, por força do 

destino, acabou falecendo antes de Beck.  
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É pelo fato de Beck ter continuado a desenvolver sua teoria após a morte de 

Luhmann que se inicia a análise da teoria do risco deste último, passando-se na 

sequência à análise da teoria do risco do primeiro.  

 

2.1.1 A teoria do risco de Niklas Luhmann 

 

Niklas Luhmann é conhecido, como nenhum outro na Sociologia, por ter se 

dedicado a desenvolver conceitos, entre os quais se destaca o de risco, cujo 

fenômeno ele procurou delimitar83.  

Imperioso que se dediquem algumas linhas a explicar, com o pesar da 

brevidade, sua famosa teoria dos sistemas.   

Primeiramente, é importante consignar que o paradigma de observação 

tomado pelas teorias sociológicas pré-Luhmann foi a “ação”. Luhmann, porém, 

rompeu com essa ideia e colocou no lugar da “ação” a “comunicação” elemento 

fundamental do desenvolvimento social em sua teoria dos sistemas sociais. Várias 

razões justificam isso. Primeiramente, o sociólogo de Bielefeld considera que a ação 

em sentido estrito não é um fenômeno tão-somente social, pois, quando se observam 

ações, é muito difícil saber onde termina o individual e começa o social84.    

Para Luhmann, é, portanto, claro que uma disciplina que se considera como 

uma ciência da sociedade não pode fazer uma categoria que aponte para o indivíduo 

como o centro de suas reflexões. Assim, a ciência da sociedade, a Sociologia, tem 

que encontrar um conceito capaz de revelar a relação intrínseca do social. O social 

não pode, portanto, ser algo que um indivíduo "faz" isoladamente, mas um fenômeno 

em que pelo menos dois indivíduos estabelecem algum tipo de relacionamento. 

Segundo o teórico tedesco, o único fenômeno que atende a essas características 

estritamente relacionais é, em essência, o fenômeno relacional da comunicação. 

A problemática central da Sociologia de Luhmann torna-se assim o 

                                                      
83 Um dos maiores desafios é justamente o perigo da destruição em grande escala do planeta pela 
explosão proposital ou não de armas nucleares. A respeito de um quase acidente em 1961 com uma 
arma atômica 1.000 (mil) vezes mais potente do que a bomba atômica de Nagasáqui. Veja-se a 
seguinte obra: CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 238. 
84 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 150. 



 

 Leonardo Napp | 43 

 

questionamento das condições de possibilidade da ordem social85. 

Ocorre que, no mesmo sentido, falar de comunicação implica tratar de dupla 

contingência, conceito delineado por Talcott Parsons tempos antes. A dupla 

contingência é a incerteza trazida pelo encontro de dois indivíduos a respeito do 

comportamento de cada qual. É, pelo exposto, uma situação de incerteza recíproca 

que dificulta a coordenação de ação dos envolvidos. Segundo Luhmann, o problema 

da dupla contingência poderia ser resolvido não por um processo de socialização, 

como pensava Parsons, mas por um sistema constituído de comunicações, que, por 

sua vez, baseia-se em consensos frágeis. A comunicação seria uma possibilidade, 

mas altamente improvável, reduzindo a complexidade do entorno (a dupla 

contingência) mediante a consolidação de estruturas comunicativas. Dessa feita, 

sob a ótica luhmaniana, a sociedade compõe-se simplesmente de comunicações (die 

Gesellschaft lediglich aus Kommunikationen besteht)86.  

Uma outra premissa teórica importante para Luhmann é a de que nenhum 

subsistema social (a Economia, a Política, o Direito, a Educação, a Medicina etc.) é 

superior ao outro, porquanto são iguais em hierarquia, mas diferentes quanto às suas 

funções. Além disso, como cada sistema parcial resolve um determinado problema 

de comunicação, nenhum sistema pode substituir o outro. Assim, por exemplo, a 

Política não pode determinar nem substituir a Ciência da mesma forma que a 

Economia não pode cumprir a função da comunicação educacional. É precisamente 

no quadro dessa sociedade moderna, diferenciada funcionalmente, que Luhmann 

realiza sua análise de risco87.  

Embora o risco não seja um tema central de sua teoria dos sistemas sociais, 

o risco mostrou-se suficientemente importante a ponto de Luhmann dedicar-lhe uma 

obra inteira (Sociologia do Risco), além de diversos artigos sobre o tema88.  

Com espeque no que foi dito linhas acima, destaque-se o fato de que Luhmann 

não considera o risco como um fenômeno fático provocado pela ação humana, mas 

                                                      
85 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141–164, 2015, p. 150 
86  LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme- Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1991, p. 249. 
87 SILVA, Artur Stamford da. Dez lições sobre Luhmann. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 91ss. 
88 Um deles vale ser citado: LUHMANN, Niklas. Das Risiko der Versicherung gegen Gefahren. Soziale 
Welt - Zeitschrift für Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis, v. 47, n. 3, 1996. 



 

44 | Impactos dos Agrotóxicos no Brasil: Estado de Coisas Inconstitucional? 

 

como um esquema de observação. Ou seja, como uma comunicação, capaz de 

construir a realidade de e para a sociedade. Assim, para Luhmann, os 

acontecimentos do mundo não são em si mesmos arriscados, mas são tidos assim 

se são observados do ponto de vista do risco89. 

Realizar uma observação envolve fazer uma distinção. Observar significa, 

então, atualizar um lado da distinção, deixando o outro lado no domínio da mera 

latência. Assim, por exemplo, o risco é constituído como objeto de observação 

quando se distingue de todo o resto (isto é, de tudo o que não é risco). Por outro lado, 

categorizar o risco como apenas objeto de observação não permite construir um 

conceito sociológico de risco90.  

Enquanto na observação constitutiva do objeto distinguimos algo do resto que 

o circunda, constrói-se um conceito quando se especifica o que se encontra do outro 

lado da distinção. Nesse diapasão, para se ter um conceito de risco não basta 

distinguir o risco de tudo que não é risco. Distinguir o risco de um ser vivo como uma 

árvore, por exemplo, seria contraproducente. É necessário, antes de tudo, saber o que 

é o oposto (o avesso) de risco.  

Embora mais adequada ao senso comum, Luhmann rechaça que o oposto de 

risco seja a segurança. A uma porque essa distinção é insuficiente por impedir a 

observação da dinâmica específica de riscos na sociedade moderna. Isso se explica 

na medida em que não é apenas difícil afirmar que existem opções absolutamente 

seguras, mas, em eventualmente sendo possível existir, é improvável (ou impossível) 

afirmar quais delas o seriam. Ao estertor, mesmo existindo opções inteiramente 

seguras, a dinâmica da modernidade faria o que é seguro hoje não ser mais seguro 

amanhã91.  

Falar de risco implica, portanto, falar de futuro e falar de futuro inevitavelmente 

se refere a uma situação sempre contingente, algo que não é necessário e tampouco 

é impossível e, igualmente, algo que pode ser feito desta ou daquela forma (por 

                                                      
89 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 152. 
90 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 153. 
91 CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas 
Luhmann. Cidade do México: Universidad Iberoamericana, 1996, p. 142. 
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exemplo, ao realizar distinções)92. Além disso, a sociedade moderna é uma sociedade 

formada em observação de segunda ordem (que pode ser feita pelo próprio 

observador inicial) 93 . Ou seja, é uma sociedade que faz da observação das 

observações um princípio estrutural. Nela, os critérios de observação dos 

observadores estão sempre sujeitos ao escrutínio do resto dos observadores. 

Como premissa teórica, Luhmann sustenta que falar de risco implica falar de 

contingência. Ou seja, algo que não é necessário e nem impossível. Um evento pode 

acontecer ou não acontecer. Ou, em caso positivo, pode acontecer deste ou daquele 

modo. Pode gerar estas ou aquelas consequências.  

Tal ideia está bem assentada em sua teoria dos sistemas sociais na medida 

em que este afirma, em uma de suas obras mais conhecidas94, que as decisões (in 

casu, judiciais) são sempre contingentes. O julgador pode decidir tanto de uma forma 

como de outra. E ao não decidir, o que na linguagem jurídica é conhecido pelo 

brocado latino non liquet95, está também de alguma forma decidindo96. 

O indivíduo, tal qual o julgador, quando toma uma decisão o faz sabendo que 

uma ou outra decisão implicará riscos diferentes. Assim, nesse contexto, há tanto 

espaço para o “sim” como para o “não”. Os efeitos (os riscos) dependerão da decisão 

que foi tomada.  

Para substituir o inadequado binômio risco-segurança, Luhmann propõe a 

oposição de conceitos risco-perigo. No seu dizer, a distinção: 

 

(...) parte do pressuposto (e, portanto, difere precisamente de outras distinções) 

de que há insegurança em relação a danos futuros. Duas possibilidades são 

apresentadas. Possíveis danos podem ser considerados como uma 

consequência da decisão, ou seja, atribuída à decisão. Neste caso falamos de 

risco e, precisamente, sobre o risco da decisão. Ou é tido que o possível dano é 

                                                      
92 BRÜSECKE, Franz Josef. Risco e contingência. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 63, 
p. 69-80, 2007, p. 72. 
93 CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas 
Luhmann. Cidade do México: Universidad Iberoamericana, 1996, p. 142. 
94 LUHMANN, Niklas. Soziologie des Risikos. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2013. 
95 Em tradução literal: “não está claro”.  Diante de tal situação o juiz romano deixa de decidir o caso 
que lhe era submetido, faculdade que não assiste aos magistrados contemporâneos.  
96 DAVID, Marília Luz. Sobre os Conceitos de Risco em Luhmann e Giddens. Revista Eletrônica dos 
Pós-Graduandos em Sociologia da UFSC, v. 8, n. 1, 2011, p. 34. 
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causado externamente, isto é, é atribuído ao meio ambiente. Neste caso, falamos 

sobre o perigo.97 

 

Deve-se ter em mente que o indivíduo opera em vários subsistemas 

simultaneamente e a decisão, por sua vez, impacta cada subsistema de forma 

diferente. Em outras palavras, o Direito é “irritado” de forma distinta se comparado à 

Economia frente à mesma decisão.  

Como vantagens da distinção risco-perigo, Luhmann afirma que a ocorrência 

de possíveis danos é antecipada, prescindindo-se do pensamento em termos de 

segurança. Dessa forma, o dano não é visto como uma fatalidade inescapável, nem 

como algo completamente impossível. Por definição, um dano observado a partir do 

ângulo de contingência é um dano evitável. A decisão que busca diminuir o risco pode 

se tornar, para um observador, no final, uma condição da possibilidade de danos 

futuros. Esta observação não é algo que acontece além da comunicação, mas só 

pode ocorrer através da comunicação. Nesse sentido, o risco depende sempre da 

atribuição. Assim, ao pesar entre ganhos e perdas, a decisão cria o futuro em termos 

de risco. Por sua vez, o perigo permite observar danos sem levar em consideração as 

decisões. O risco não depende de características objetivas derivadas dos danos, mas 

do modo como estes são observados, ou seja, o risco depende da subjetividade do 

observador98. 

Ao lidar principalmente com a observação de observações, a distinção risco-

perigo também nos permite ver como o mesmo evento pode representar um risco 

para alguns e um perigo para os outros.  

Ainda, para Luhmann, um perigo derivado do meio ambiente pode se 

transformar em risco caso passe a ser fruto de uma decisão. Explica-se. Digamos 

que um agricultor pulverize agrotóxicos em quantidades massivas em sua 

propriedade, deixando uma quantidade de resíduos nos alimentos além do limite 

oficialmente permitido. Comer esse alimento é um perigo para um consumidor. Mas 

o perigo se transforma em risco se este mesmo consumidor, alertado sobre a 

                                                      
97  LUHMANN, Niklas. Soziologie des Risikos. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2013, p. 33-34. 
98 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141–164, 2015, p. 154. 
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situação, ainda assim se alimente com aquele produto. Sua “decisão livre e 

informada” transmutaria, nessa esteira, o perigo em risco99.   

Sempre que o dano futuro se torna dependente de uma decisão atual, a 

semântica do risco começa sua carreira como um problema de comunicação. Mesmo 

sabendo que a ocorrência de um “cisne negro”100 é um fenômeno raro, o indivíduo 

poderia optar por “fugir” do risco.  

Por esse motivo, quando a semântica de risco aparece, não pode haver 

correlação fixa entre informações e segurança. A informação não facilita 

necessariamente a decisão. Pelo contrário, colocando mais fatores em jogo, a 

informação complica a decisão, pois torna o indivíduo cada vez mais consciente dos 

riscos. Por esta razão, a ciência não pode imunizar a sociedade contra riscos. De tal 

sorte que a sociedade moderna está condenada a representar o seu futuro em termos 

de risco101. 

A construção dos possíveis futuros está, portanto, diretamente implicada na 

dita semântica do risco. Classificar algo como arriscado leva, necessariamente, a 

várias possibilidades de futuro, o que não permite saber se determinado curso de 

ação seria, em realidade, o antecessor de uma catástrofe, o que per se é um paradoxo. 

Nesse diapasão, o mundo determinístico dos gregos (vide a famosa peça Édipo na 

Trilogia Tebana de Sófocles) é deveras incompatível com a construção de risco 

assentada por Luhmann no livre-arbítrio humano102. O futuro dependeria, segundo 

                                                      
99 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141–164, 2015, p. 155. 
100 A respeito de “cisnes negros”, Luhmann faz uma reflexão sobre o fato de que andar 3 km a mais de 
carro por dia, em média, é mais perigoso do que viver ao lado de uma planta de produção de energia 
nuclear, mas que o argumento, apesar disso, não tem poder de persuadir pessoas a morarem ao lado 
desses lugares. Vide: LUHMANN, Niklas. Risiko auf alle Fälle. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1990, 
p.3. Talvez o motivo da ausência de persuasão do argumento, em que pese a sua racionalidade 
patente, seja a existência de “cisnes negros” como o acidente na usina nuclear de Fukushima ocorrido 
em 11.03.2011, entre outros motivos por corrupção de autoridades japonesas. No mesmo sentido:  
CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas 
Luhmann. Cidade do México: Universidad Iberoamericana, 1996, p. 143. 
101 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 155. 
102 Digno de nota que, para Imannuel Kant, um dos pilares do conceito de “dignidade humana” é 
justamente a autonomia, que, por seu turno, radica na racionalidade, predicado que diferencia os seres 
humanos dos outros seres que não possuíram, por isso, dignidade. KANT, Immanuel. Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten. 3. ed. Hamburgo: Verlag von Felix Meiner, 1965, p. 41. 
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Luhmann, de decisões presentes103, o que torna mais e mais arriscada a vida104.  

 

2.1.2 A teoria do risco de Ulrich Beck 

 

Ulrich Beck trouxe-se às luzes no ano de 1986, portanto antes de Luhmann, as 

preocupações com o tema do risco através de sua obra clássica “Sociedade do 

Risco”. Por (in)feliz coincidência, o já referido desastre na usina nuclear de Chernobyl 

na União Soviética, que lançou sucessivas nuvens radioativas sobre a Europa, 

ocorreu nesse mesmo ano e serviu para catapultar as vendas da obra, que em poucos 

meses se tornou um best-seller, ultrapassando as fronteiras da Academia. 

Como já dito, importante ressaltar que Beck, embora tenha escrito sua obra 

clássica no ano de 1986 e tenha recebido críticas de vários acadêmicos, dentre os 

quais Luhmann, continuou a desenvolver sua teoria em obras e escritos posteriores 

à morte do segundo, que ocorreu em 1998. Exemplos são as obras World Risk Society 

(1999) 105  e Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit 

(2007)106.    

Beck analisa a transformação estrutural sofrida pelo conflito nas sociedades 

industrializadas e afirma que nelas os conflitos sociais não estão mais relacionados 

ao tema da distribuição da riqueza, mas sim ao da distribuição dos riscos 107 . 

Segundo Beck, apesar de as nações desenvolvidas não haverem conseguido 

erradicar completamente a pobreza, esta foi mitigada e não está mais no centro das 

preocupações da população. No entanto, o desenvolvimento científico e tecnológico, 

uma condição da possibilidade de atenuação da pobreza, torna-se a fonte de novos 

problemas. De forma que os riscos relacionados à pobreza deixam seu lugar central 

para os riscos derivados do desenvolvimento, a saber: riscos ecológicos108. 

                                                      
103 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 188-189. 
104  LUHMANN, Niklas. Das Risiko der Versicherung gegen Gefahren. Soziale Welt - Zeitschrift für 
Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis, v. 47, n. 3, 1996, p. 13. 
105 BECK, Ulrich. World Risk Society. Cambridge: Polity Press/Blackwell Publishers, 1999. 
106 BECK, Ulrich. Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2007. 
107 Em sentido contrário à posição de Beck, vide: FALBO, Ricardo Nery; KELLER, Rene José. Sociedade 
de risco: avanços e limites da teoria de Ulrich Beck. Revista Quaestio Iuris, v. 8, n. 3, 2015. 
108 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 147. 
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O que esse surgimento de riscos ecológicos demostra é um paradoxo 

porquanto apenas o sucesso da racionalidade técnica instrumental do Ocidente 

funciona como uma condição de sua própria impossibilidade existencial. Ou seja, o 

controle racional da natureza torna impossível –  através do surgimento de riscos 

ecológicos – o controle racional da natureza. Os pensadores clássicos da Sociologia 

viram no aumento linear do controle racional sobre a natureza a característica da 

modernidade, ao passo que Beck observa na incapacidade de controlar 

racionalmente a natureza um sinal do nosso tempo. O conceito-chave que 

acompanha as reflexões de Beck é o de consequências não intencionais da ação. 

Assim, toda inovação científica técnica não só deve ser vista do ângulo de seus 

objetivos previsíveis, mas de suas consequências latentes, imprevistas ou 

imprevisíveis109.  

Ainda, Beck cuida do lugar que a Ciência e a Política ocupam na sociedade de 

risco. Em ambos os casos, Beck observa transformações institucionais e cognitivas. 

Pode-se dizer que, com o advento da modernidade, a ciência suplantou a religião 

como o instituto que gera certezas. No entanto, como mencionado antes, a ciência 

deixou de ser essa fonte de certezas. Atualmente, mais ciência não significa 

necessariamente mais segurança. Assim, o risco característico de nosso tempo 

invade o próprio âmbito da ciência. Isso faz com que o indivíduo moderno desconfie 

da ciência e veja a necessidade de se mobilizar para poder participar das decisões 

arriscadas que tradicionalmente ficavam nas mãos de especialistas (políticos e 

cientistas). O surgimento desta "subpolítica"110, como o surgimento de movimentos 

sociais, torna os locci extraparlamentares muito relevantes111. 

A primeira crítica contra as teses de Beck tem a ver com o forte empenho deste 

em localizar a noção de risco no coração da caracterização de uma era na história da 

humanidade. Para muitos, o que Beck identifica como aspectos centrais de uma nova 

modernidade são ainda fenômenos marginais que, de outra forma, sempre existiram. 

                                                      
109 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 147-148. 
110  VELÁZQUEZ, Ruslan Posadas, Apuntes sobre las reflexiones teóricas de Ulrich Beck. Estudios 
Políticos, v. 37, p. 33-56, 2016, p. 1763. 
111 BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernidade reflexiva. In: GIDDENS, 
Anthony; LASH, Scott; BECK, Ulrich. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem 
social moderna. São Paulo: Unesp, 2012, p. 35ss. 
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Assim, o ser humano primitivo estava tão exposto (ou mesmo mais) a riscos do que 

os contemporâneos. Não é claro, portanto, o que é especificamente novo sobre os 

riscos que enfrentamos hoje e como esse fenômeno pode ser a característica central 

de uma era inteira. 

A segunda crítica se concentra em aspectos epistemológicos. O que é 

questionado sobre a tese de Beck é, precisamente, que ela parte da existência real de 

riscos. Quão reais são os riscos? Embora Beck não negue inteiramente a relevância 

que a definição social de risco tem para esse problema, não há dúvida de que ele 

considerou que eles de fato existem. 

Por outro lado, a última crítica – e dentre os críticos está Luhmann – está 

relacionada com a anterior. É dito que é bastante fraca a caracterização sociológica 

do risco na obra “Sociedade de Risco”. Não há, portanto, nenhum quadro teórico 

capaz de nos dizer o que, na qualidade de riscos, têm em comum fenômenos tão 

diferentes como o desastre nuclear de Chernobyl e a escolha de uma carreira 

profissional ou o que foi comido ontem no jantar112.  

As críticas apontam, portanto, para déficits históricos, epistemológicos e 

sociológicos na abordagem inicial de Beck sobre o risco. Em obra coletiva posterior, 

no entanto, Beck aborda essas críticas ao desenvolver uma teoria da modernização 

reflexiva.  

Mas o que vem a ser a modernidade reflexiva? A modernidade reflexiva (ou a 

segunda modernidade) se opõe à modernidade simples (ou à primeira modernidade) 

porque é uma modernidade radicalizada. Nas palavras de Ulrich Beck, 

 

(...) supõe-se que modernização reflexiva signifique que uma mudança da 

sociedade industrial – ocorrida sub-repticiamente e sem planejamento no início 

de uma modernização normal, autônoma, e com uma ordem política e econômica 

inalterada e intacta – implica a radicalização da modernidade, que vai invadir as 

premissas e os contornos da sociedade industrial e abrir caminho para outra 

modernidade113.  

                                                      
112 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141–164, 2015, p. 148-149. 
113  BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernidade reflexiva. In: GIDDENS, 
Anthony; LASH, Scott; BECK, Ulrich. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem 
social moderna. São Paulo: Unesp, 2012, p. 14. 
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Portanto, a evolução despercebida da primeira modernidade traz consigo uma 

ruptura estrutural de grandes consequências. A modernização da modernidade não 

é uma sequência de qualquer plano racional, haja vista que essa mudança não foi 

prevista ou desejada, mas sim as consequências imprevistas das ações humanas. 

Essas ações foram realizadas no âmbito das premissas básicas da primeira 

modernidade.  

Na opinião de Beck, a ação estruturante das premissas básicas na primeira 

modernidade pode ser dividida em três pressupostos estruturais e três premissas114.  

Como primeiro pressuposto estrutural, na primeira modernidade as 

sociedades são divididas em estados nacionais. Eles seguem, então, um modelo de 

“contenção” que os separa territorial e institucionalmente. Como segundo 

pressuposto, embora o processo de individualização – grosso modo a perda da 

consciência de classe marxista – tenha lugar na primeira modernidade, ainda é 

limitado por modelos coletivos de vida (e.g., escolha da orientação sexual) e por 

estratificação social (e.g., identidade de classe)115. Por fim, em geral, as sociedades 

da primeira modernidade são sociedades comerciais capitalistas. Como o trabalho 

remunerado é a chave para o acesso da maioria à participação na vida social, o pleno 

emprego torna-se a aspiração final dos Estados na primeira modernidade. 

A primeira premissa é a de que a primeira modernidade pensa a natureza como 

algo externo à sociedade e que pode ser explorado ilimitadamente. Daí surge o mito 

do crescimento infinito 116 . A premissa seguinte é a de que a racionalidade 

característica da primeira modernidade é uma racionalidade científica, focada no 

controle técnico instrumental da natureza. Como são os cientistas que monopolizam 

o conhecimento, estabelece-se uma hierarquia rígida que separa os especialistas 

dos leigos. Como última premissa, para lidar com a complexidade do mundo, as 

sociedades da primeira modernidade seguem o princípio da diferenciação funcional. 

Existe, portanto, uma clara separação entre Economia, Política, Ciência, Direito etc. O 

advento da modernidade reflexiva, com razão, questiona esses pressupostos 

                                                      
114 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 156 ss. 
115 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a nova modernidade. São Paulo: Editora 34, 2016, p. 189ss. 
116 MEADOWS, Donella et al. The Limits to Growth. New York: Universe Books, 1972, p. 23. 
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estruturais e essas premissas117.  

Segundo Sandra Regina Martini118: 

 

(...) precisamos considerar que as transformações da sociedade atual são 

maiores do que aquelas que podemos prever e mais profundas e mais rápidas do 

que em qualquer outro momento histórico. Por isso, é necessário repetir e 

esquecer para assim entender o novo do novo, ou o velho do novo e o novo do 

velho. Realmente estamos apenas no início de uma sociedade altamente 

complexa.  

 

Como dito alhures, criticou-se Beck porque a categoria de risco é considerada 

inadequada para caracterizar um (novo) tempo na história da humanidade pelo fato 

de que os seres humanos sempre correram riscos. Na verdade, para os críticos de 

Beck, tudo parece indicar que os riscos eram muito maiores antes do que hoje. 

Considerando que antes a humanidade em sua tenra idade fora deixada sujeita à 

própria sorte, agora – graças ao cálculo de probabilidades e à crescente dominação 

da natureza tornada possível pelo desenvolvimento tecnológico – podemos nos 

proteger de maneiras diferentes. Beck não refuta o argumento. Para ele, o risco, 

entendido como dano futuro derivado das decisões presentes, não é, em suma, algo 

novo, exclusivo da modernidade. Desse ponto de vista, os riscos, de fato, parecem ter 

existido sempre. Aceitar isso, no entanto, não significa que os críticos tenham razão 

já que a teoria de Beck nunca afirmou que só na modernidade podem as ações 

humanas ter consequências danosas. Na verdade, o que a Teoria da Sociedade de 

Risco afirma é que a modernidade traz decisões arriscadas com extensão e 

intensidade sem precedentes. Ao contrário da grande maioria dos riscos da primeira 

modernidade, os riscos modernos são riscos produzidos através de decisões que, ao 

ter como premissa o equilíbrio entre custos e benefícios, produzem reflexivamente o 

                                                      
117 Algo que Luhmann admite como uma das premissas que sustentam sua teoria dos sistemas. O uso 
do código de um subsistema (da economia) pelo outro (pela política) geraria o que é chamado de 
corrupção sistêmica.  
118  MARTINI, Sandra Regina, A Construção do Sistema social da saúde e a Teoria Sistêmica de 
Luhmann, Revista de Direito Sanitário, v. 16, p. 112–127, 2015, p. 115. 
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risco119.  

Em termos históricos, Beck deixa claro que não vivemos em sociedade de risco 

devido à emergência ontológica de risco como tal, mas por causa do surgimento de 

uma semântica que nos permite caracterizar a nossa era como uma era arriscada ou 

uma “era dos efeitos colaterais”120. E, embora a transição da modernidade simples 

para a modernidade reflexiva não seja verificada exclusivamente pelo surgimento de 

tal semântica, fica claro que desempenhou um papel fundamental no processo de 

transição.  

Assim, a sociedade é modernizada em termos reflexivos, não só porque 

aprende a se ver através da noção de risco, mas também porque se tornou uma 

sociedade global na qual os indivíduos não estão apenas livres do jugo da tradição, 

mas são libertados das premissas da primeira modernidade. Não há dúvida de que 

as novas tecnologias de informação e comunicação combinadas com o impulso 

impressionante da economia de mercado fizeram da nossa uma sociedade 

verdadeiramente global. No entanto, a globalização não só trouxe oportunidades, 

mas também riscos. Por sua vez, esses riscos assumem uma nova dimensão à 

medida que se tornam riscos globais. Obviamente, esta dinâmica de risco global não 

só pode ser verificada em riscos econômicos (em crises financeiras mundiais como 

a de 2008), mas também em riscos relacionados à ecologia.  

Enquanto a tese de Beck de que vivemos em um novo tipo de modernidade é 

altamente discutível, não há dúvida de que não é suficiente dizer que os riscos são 

um fenômeno antigo para desqualificá-la. O argumento de Beck vai muito mais longe 

e mostra a mudança qualitativa e quantitativa que os riscos sofreram nas últimas 

décadas121. 

Por meio do aperfeiçoamento de sua postura teórica – algo que deve muito às 

observações de Luhmann – Beck deixa de tratar os riscos como fenômenos latentes 

que parecem estar à espreita para manifestar-se e começar a vê-los como 

                                                      
119 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 158. 
120  BECK, Ulrich. Autodissolução e autorrisco da sociedade industrial: o que isso significa? In: 
Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna, São Paulo: Editora da 
Unesp, 2012, p. 261. 
121 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 159. 
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construções sociais com efeitos reais. Isso não significa que Beck nega que existam 

riscos, por assim dizer, no sentido ontológico, mas isso só será real para a sociedade 

se esses riscos puderem ser definidos como tal pela sociedade e exteriorizados com 

sucesso122.  

Assim, Beck afirma uma identidade estrita entre risco e definição social de 

risco. Para ele, ambos os conceitos não são mais do que uma e a mesma coisa. Na 

sociedade moderna, no entanto, não é suficiente definir socialmente um risco, mas é 

necessário poder exteriorizá-lo através de simulações nos meios de comunicação de 

massa, com o objetivo de torná-lo um problema capaz de motivar a mobilização 

política123. 

Essas reflexões permitem que Beck responda a críticas sociológicas de 

conceito de risco. O que fenômenos aparentemente diferentes, como a catástrofe de 

Chernobyl e a escolha de uma profissão, têm em comum é que ambos, enquanto 

riscos, remetem a decisões nas quais os riscos são sopesados. Como no caso da 

crítica histórica e epistemológica, Beck confronta a crítica sociológica apontando 

para o surgimento da semântica de risco. Assim, apenas o que consegue se 

estabelecer socialmente como risco tornar-se-á um risco. Esta tese do "realismo 

construtivista" de Beck tem também importantes consequências do ponto de vista 

da teoria social, uma vez que tanto a definição como a construção de cenários de 

risco dependem das relações de poder. Para o poder econômico talvez não seja 

interessante admitir como risco algo que para a sociedade civil são riscos evidentes, 

vide a disputa passada em torno da natureza antrópica ou não do aquecimento 

global124. 

Da mesma forma que no século XIX Karl Marx discorria sobre o conflito 

inerente às relações de produção, Beck nos diz que hoje o conflito social é 

desencadeado por "relações de definição". Numa sociedade funcionalmente 

diferenciada, nem todos têm a capacidade de definir o que é um risco porque existem 

                                                      
122 A História mostra o quão devastador pode ser um acidente em uma usina nuclear ou com a abertura 
inadvertida de uma cápsula abandonada de Césio 137. 
123 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 160–161. 
124  SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago, Direito Ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 64. 
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especialistas. Esses especialistas exerceram assim um monopólio que só 

recentemente foi questionado. Na modernidade reflexiva, começa a luta pela 

definição de riscos. Nesta batalha surge a figura do ator leigo que já não confia em 

diagnósticos especializados e procura desempenhar um papel nas relações de 

definição125. 

Essa desconfiança no diagnóstico feito por especialistas não é apenas devido 

às suas consequências danosas (comprovadas e/ou potenciais), mas também à 

disputa que está sendo feita no mesmo campo de especialistas para estabelecer as 

definições. Como os cientistas nem sempre conseguem concordar sobre o que 

acontece, os leigos são colocados para tomar uma decisão, assumindo uma 

determinada posição126. Além disso, as coisas se tornam cada vez mais complexas 

(e incertas) porque o risco se torna uma espécie de "fato social total" que acaba 

invadindo todas as esferas da ação humana. Assim, o risco já não diz respeito à 

Ciência ou à Política, mas também ao Direito, à Economia, à Medicina e assim por 

diante. 

A este respeito deve-se dizer que, em muitas ocasiões, a batalha para definir 

um risco, como tal, depende não apenas da diferença entre especialistas e leigos, 

mas também da diversidade de esquemas culturais de percepção de risco. Isto é, 

nem todas as culturas identificam as mesmas situações como arriscadas127. 

Para tornar o risco um fato político, não é, porém, suficiente defini-lo, uma vez 

que também deve ser construído um cenário dele (através de experimentos, filmes-

denúncia, livros-denúncia etc.) com sucesso. Nos termos de Luhmann, podemos 

dizer que uma construção de cenários exitosa é capaz de remover possíveis danos 

futuros do domínio do mero perigo para transformá-los em riscos. A simulação de 

cenários faz as pessoas conscientes de que, mesmo hoje, não fazer algo envolve 

tomar uma decisão que pode ter consequências terríveis. 

Os contornos entre sistemas funcionais não são, no entanto, os únicos limites 

                                                      
125 AREOSA, João. O risco nas ciências sociais: uma visão crítica ao paradigma dominante. Revista 
Angolana de Sociologia, v. 5 e 6, p. 11-33, 2010. 
126 Vide os julgamentos no Supremo Tribunal Federal brasileiro acerca do uso de células-tronco (ADI 
3510) ou da proibição do amianto (ADI 3937). 
127  DAVID, Marília Luz. Sobre os Conceitos de Risco em Luhmann e Giddens. Revista Eletrônica dos 
Pós-Graduandos em Sociologia da UFSC, v. 8, n. 1, 2011, p. 39. 
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que ficam embaçados com o fim da primeira modernidade. A distinção entre natureza 

e sociedade se torna outra das vítimas dos processos de modernização reflexiva. 

Fazendo eco das ideias de Bruno Latour, Beck acredita que hoje a natureza não deve 

mais ser concebida como o outro lado da sociedade, porque através do 

desenvolvimento tecnológico foi totalmente incorporada à última. Assim, os riscos 

inerentes à modernidade reflexiva geram um mundo híbrido em que a dicotomia 

natureza/sociedade perde todo o significado128. 

Resumidamente, pode-se dizer que a teoria de Luhmann se concentra mais na 

reprodução social do significado, sem se preocupar demais com sua validação 

social. Beck, por outro lado, não se preocupa muito com os aspectos formais da 

reprodução do significado de risco, mas, precisamente, com as formas que este 

adquire empiricamente129. 

 

2.2 As teorias jurídicas do risco  

 

 Ao se falar de risco no Direito não se pode deixar de remeter à espécie de 

responsabilidade civil que está atrelada à ideia de risco: a responsabilidade objetiva. 

Por essa razão, mister que se faça uma pequena digressão histórica para que 

possam ser entendidos os debates em torno desse tema.  

É consenso que houve um grande avanço histórico ao se substituir a então 

responsabilidade objetiva pela subjetiva, esta última arrimada na noção de culpa. 

Nas sociedades pré-romanas a responsabilidade civil era prevista de forma objetiva. 

Como exemplos históricos há o Código de Hamurabi babilônico, o Levítico e o Código 

de Manu hebraicos, bem como a Lei das XII Tábuas romana, que previa a regra ou 

pena de Talião (“olho por olho”, “dente por dente”)130.  

A responsabilidade objetiva calcava-se na vingança privada com caráter 

religioso. Todavia, a Lex Aquilia romana do século III a.C. foi um verdadeiro divisor de 

                                                      
128 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 161. 
129 GALINDO, Jorge. El Concepto de riesgo en elas teorías de Ulrich Beck y Niklas Luhmann. Acta 
Sociológica, v. 67, p. 141-164, 2015, p. 162. 
130 TESSLER, Marga Inge Barth. Teoria Geral Da Responsabilidade Ambiental. Revista CEI, n. 38, p. 4-
12, 2007, p. 5. 
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águas não só na história do Direito131. Discute-se, contudo, na doutrina, se essa lei, 

de fato, previu o conceito de culpa como fundamento da noção de 

responsabilidade132. Mas, de toda sorte, considera-se esse o marco temporal de 

início da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Mais tarde, o Código 

Napoleônico de 1804 consagrou a ideia de culpa como fundamento da 

responsabilidade civil, conceituando-a como a violação  não deliberada de um dever 

de cuidado imposto pelo Direito ou, em outras palavras, “a violação de um dever que 

o agente tinha a possibilidade de conhecer e observar, mas não o fez133.   

A revolução industrial iniciada no século XVIII passou a gerar acidentes cada 

vez mais danosos e frequentes que redundavam em irresponsabilidade dos 

causadores porquanto a teoria da responsabilidade subjetiva não respondia mais à 

nova realidade.  

Dessa feita, na Prússia, em 1838, editou-se uma lei sobre acidentes 

ferroviários que previa ineditamente a responsabilidade objetiva (sem perquirição da 

culpa) do proprietário da ferrovia. Posteriormente, em 1861, foi publicada a Lei das 

Minas prevendo igualmente a responsabilidade objetiva. Já durante o império 

alemão, foi promulgada, em 1884, uma lei sobre acidentes de trabalho que previa que 

o empregador deveria pagar um seguro social para a reparação do dano causado a 

seus empregados no contexto de um acidente de trabalho. A ideia por trás da primeira 

lei prussiana assentava-se na jurisprudentia romana134 que foi compilada no Digesto 

e após consolidada na seguinte formulação: ubi emolumentum, ibi onus 135⁻136.   

Na França, em 1896, houve um julgamento paradigmático envolvendo a 

aplicação da responsabilidade objetiva, sem que, contudo, fosse alterada a redação 

                                                      
131 Outra lei marcante no Direito foi a Lex Poetelia Papiria do ano 326 a. C., que proibiu que o corpo do 
devedor, ao invés de seu patrimônio, respondesse pela dívida. MOURA, Paulo Cesar Cursino de. Manual 
de Direito Romano: instituições de direito privado. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 404.  
132 GOMES, Orlando. Culpa x Risco. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 11, p. 349-358, 2017, 
p. 352. 
133 TESSLER, Marga Inge Barth. Teoria Geral Da Responsabilidade Ambiental. Revista CEI, n. 38, p. 4-
12, 2007, p. 5-6. 
134  BARZOTTO, Luis Fernando. Filosofia do Direito: os conceitos fundamentais e a tradição 
jusnaturalista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 168ss. 
135 “Onde está o lucro, está o fardo”.  
136 Essa ideia de nexo entre o benefício e o fardo dele decorrente talvez tivesse raízes anteriores na 
obra Medea de Sêneca, filósofo e dramaturgo, que usou o brocado “Cui prodest scelus, is fecit”, por 
sua vez derivado do brocado “Cui bono” (“em proveito de quem?”), para indicar quem teria sido o autor 
de um delito. Ou seja: “quem se aproveita do crime, culpado é”. 
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do Código Napoleônico137, diga-se en passant. Naquele ano a Corte de Cassação 

francesa condenou um empregador a reparar os danos causados ao seu empregado 

pela explosão de uma caldeira dentro das dependências de sua fábrica. Pela primeira 

vez, a noção de risco foi introduzida no Direito francês. Foi criada, dessa feita, a 

responsabilidade pelo fato das coisas, fundada na regra de que o proprietário, no 

caso o empregador, assume o risco do acidente de trabalho causado pelas coisas 

que são necessárias ao exercício de sua empresa. Logo em seguida, em 1898, foi 

promulgada a lei de acidentes de trabalho francesa, que previa a responsabilidade 

objetiva do empregador (independentemente de culpa) calcada no risco-proveito138. 

 As premissas da responsabilidade objetiva tradicional no Direito foram bem 

sintetizadas por Felipe Kirchner, litteris:  

 

(...) a ideia da responsabilização objetiva do agente, com a transferência da figura 

da culpa para a ideia do risco, está galgada, basicamente, em quatro premissas: 

(1) necessidade de reparação dos danos causados; (2) dificuldade da 

demonstração da culpa do ofensor; (3) imputação do agente pelo risco da 

atividade desenvolvida; (4) finalidade de socialização dos riscos. Retirando o 

elemento subjetivo da culpa no plano da imputação, amplia-se o número de 

casos passíveis de serem ressarcidos e se responsabiliza o agente que, por 

explorar a atividade econômica, tem as condições materiais de repartir os 

prejuízos entre a coletividade beneficiária da manutenção da própria fonte de 

risco.139 

   

 Adentra-se, sem mais delongas, na primeira das teorias do risco a ser 

encampada pelo Direito para fundamentar a responsabilidade objetiva: a teoria do 

risco-proveito. 

 

                                                      
137 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira, Cláusula Geral de Risco e a Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Dout25anos/article/view/ 1118>. Acesso 
em: 20 set. 2017, p. 358. 
138  CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 215. 
139 KIRCHNER, Felipe. A responsabilidade civil objetiva no art. 927, parágrafo único, do CC/02. Revista 
dos Tribunais, v. 871, p. 36-66, 2008, p. 61. 
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2.2.1 A teoria do risco-proveito 

 

  Como já dito linhas acima, o aumento do número de acidentes do trabalho 

impingiu o sistema político a responder a esse desafio da modernidade. Junto à 

revolução industrial veio, assim, a explosão de caldeiras, o descarrilamento de trens, 

o incêndio de plantações por locomotivas, o arremesso de peças que se soltavam de 

máquinas gerando um risco para quem estivesse manipulando esses engenhos 

tecnológicos etc.140  

Um trabalhador, uma parte contratual (e.g., um passageiro) ou terceiros em 

geral (e.g., um pedestre) encontravam-se, destarte, em uma posição de 

vulnerabilidade em face dos riscos que se somavam ao seu redor. Cabia, nessa 

esteira, ao empreendedor responsabilizar-se pelos riscos desse novo ambiente 

maquinista frenético (se comparado ao período pré-Revolução Industrial) porquanto 

a atividade empresarial141 imprime um risco a quem está nela envolto. Os que sofrem 

os danos da atividade arriscada (as vítimas inocentes) devem receber uma reparação 

que lhes restabeleça o status quo ante, independentemente de se perquirir eventual 

culpa do empresário. Prescinde-se, portanto, da comprovação da culpa daquele que 

explora uma atividade econômica organizada para a obtenção de lucros.  

O princípio da correspondência entre risco e vantagem é o fundamento do 

risco-proveito142, teoria erigida por Raymond Saleilles. A ideia por trás desse tipo de 

risco é a de que deve ser imputada responsabilidade àquele que aufere proveito com 

a atividade que causou danos a outrem, como já asseverado no brocado latino (ubi 

emolumentum, ibi onus). Ou seja, por razões de equidade, as consequências 

                                                      
140 JOSSERAND, Louis. Evolução da Responsabilidade Civil. Revista Forense, v. 86, p. 52-63, 1941, 
p. 60. 
141  Segundo as cediças lições da doutrina de Direito Empresarial, empresa é “uma organização 
técnico-econômica, ordenando o emprego de capital e trabalho para a exploração, com fins lucrativos, 
de uma atividade produtiva”. CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, 
p. 13. 
142 Embora há quem sustente que a teoria do risco-profissional é predecessora da teoria do risco-
proveito, a primeira teoria em nada se difere ontologicamente da teoria da segunda, motivo pelo qual 
não se discorrerá sobre a teoria do risco-profissional, sendo tratada em conjunto com a do risco-
proveito. 
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negativas de uma dada atividade lucrativa devem ser suportadas pelo seu 

beneficiário e não pelas vítimas inocentes de um acidente143. 

A crítica que foi feita pela doutrina em relação a essa teoria diz respeito ao fato 

de que ela dificultava a reparação das vítimas na medida em que estas ainda ficavam 

com o ônus de provar que o dono da coisa, de fato, lucrou ou obteve vantagem144 

com a exploração da atividade. Dessa feita, representava o mesmo obstáculo 

colocado pela teoria da responsabilidade subjetiva que se pretendia retirar com a 

extirpação da culpa da equação: o ônus da prova da vítima. 

 

2.2.2 A teoria do risco-profissional 

 

 Pode-se dizer que a teoria do risco profissional é uma subteoria da teoria do 

risco-proveito, apenas se diferenciando da primeira porquanto não concebe como 

excludente do nexo causal a culpa (concorrente ou exclusiva) da vítima.  

 Essa teoria foi concebida para um destinatário certo: o trabalhador, 

notadamente o trabalhador fabril. As próprias condições físicas do trabalhador (e.g., 

debilidade de força física), sua exaustão física e mental após longas jornadas, a 

monotonia da atividade e outros fatores análogos levavam a um grande número de 

acidentes do trabalho, que não seriam indenizados se considerados os parâmetros 

tradicionais da responsabilidade civil, notadamente o ônus da prova145.  

 A principal característica dessa teoria é, assim, afastar a culpa (concorrente 

ou exclusiva) da vítima das causas excludentes do nexo causal. Ou seja, não importa 

que o acidente tenha sido gerado por um trabalhador fisicamente fraco ou exausto, a 

indenização sempre será devida pelo simples fato de ser decorrente da atividade 

profissional do lesado, pouco importando se houve culpa ou não do empregador146.  

                                                      
143  CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 216. 
144 Ademais, se verificam dificuldades quanto à definição do que seja proveito ou benefício - se apenas 
vantagens pecuniárias ou quaisquer vantagens -, o que implica na exclusão (ou não) de todos aqueles 
que não sejam industriais ou comerciantes. 
145  CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 218. 
146  WALDMAN, Ricardo Libel. Teoria do Risco e Filosofia do Direito: uma análise jusfilosófica do 
parágrafo único do art. 927 do novo Código Civil. Revista de Direito do Consumidor2, v. 56, p. 183-201, 
2005, p. 190. 
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2.2.3 A teoria do risco-criado 

 

 Louis Josserand teorizou o risco-criado na obra Da Responsabilidade pelo 

Fato das Coisas Inanimadas ao criticar a teoria de Saleilles que reputava insuficiente 

e estreita por ser demasiada “industrial”, ou seja, muito ligada a atividades 

empresariais, quando há atividades que causam risco e são exercidas em caráter não 

lucrativo como as recreativas, voluntárias etc.  

 Nas palavras de Josserand147, 

 

(...) a equidade exige que as consequências do fato das coisas sejam suportadas 

pela pessoa que as tinha sob sua guarda, que delas se servia: aí encontra-se uma 

noção que em nada é específica da indústria. Minha carroça atropela um 

transeunte; durante a caça, meu fuzil explode e fere meu vizinho. Nenhuma 

reprovação pode me ser endereçada: meu cavalo era de natureza pacífica e eu o 

conduzia prudentemente; meu fuzil era de uma marca excelente e estava em um 

bom estado de conservação. Não é justo que eu suporte, contudo, as 

consequências do acidente? Não, alguém objetaria, pois o senhor não agiu com 

nenhuma culpa; e nós não concebemos de forma alguma que exista 

responsabilidade quando não haja culpa. Mas o transeunte que atropelei, o 

colega de caça que feri, tampouco cometeram qualquer ato culposo e, todavia, a 

doutrina atualmente aceita os declara responsáveis pelo acidente visto que ela 

os faz suportar suas consequências. Pois (e trata-se de uma ideia que, apesar de 

sua evidência, não é suficientemente percebida) é impossível subtrair do 

proprietário da coisa a responsabilidade pelo dano sem fazer pesar esta mesma 

responsabilidade sobre a vítima (...) Qualquer que seja a solução adotada, uma 

responsabilidade sempre resultará dela, toda questão é saber quem deve 

suportá-la. 

 

 O doutrinador francês sustentava, desse modo, que a responsabilidade pelo 

“caso fortuito” (hoje chamado de “fortuito interno”) ou “fato das coisas” é de quem 

determinou a linha evolutiva de uma relação de causa e efeito, ou seja, de quem 

                                                      
147 JOSSERAND, Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) (1897), Revista 
Direito GV, v. 1, n. 1, p. 109-119, 2005, p. 111. 



 

62 | Impactos dos Agrotóxicos no Brasil: Estado de Coisas Inconstitucional? 

 

“dirigiu a força danosa e ocasionou o prejuízo sofrido, criando um risco em seu 

interesse”148.   

 Como excludentes do nexo de causalidade entre a atividade e o dano, 

Josserand citava a “força maior” (um terremoto, um exército invasor) e a culpa 

exclusiva da vítima149. 

 Em suma, a teoria do risco-criado prega que quem responde pelo risco é 

aquele que o criou e não aquele que o sofreu injustamente.  

 O jurista parisiense 150  sintetiza muito bem o ressurgimento da 

responsabilidade objetiva e o motivo pelo qual ela não é um retorno a uma realidade 

injusta pré-aquiliana, verbis: 

 

(...) diante do desenvolvimento inesperado do maquinismo e o caminhar sempre 

mais científico da indústria, o homem sente-se ameaçado por forças 

desconhecidas e temíveis; ele se vê exposto a acidentes anônimos cuja causa 

escapa a qualquer análise; ele sente a necessidade de se defender, não a exemplo 

de seus distantes ancestrais, contra toda força estrangeira, mas ao menos contra 

as forças que ele mesmo criou e das quais não pode sempre evitar os golpes. É 

então que a tese subjetiva torna-se insuficiente, que ela deve recuar diante da 

experiência para dar lugar a uma concepção mais ampla, melhor adaptada à nova 

sociedade; é então que a responsabilidade se separa de novo da culpa à qual se 

pensava tê-la ligado indissoluvelmente e que, por um brusco retorno a seus 

destinos primeiros, ela invadiu o domínio do caso fortuito, do qual uma tradição 

datada de vinte séculos a havia impiedosamente banido. 

 

No Brasil, tudo aponta para o fato de que a teoria do risco-criado foi 

agasalhada, por exemplo, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), 

que, em seus arts. 12 e 14 prevê a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço 

independentemente da culpa do prestador de serviços, fabricante, produtor, 

                                                      
148 JOSSERAND, Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) (1897), Revista 
Direito GV, v. 1, n. 1, p. 109-119, 2005, p. 112. 
149 Consoante o parágrafo único do art. 393 do Código Civil brasileiro, equiparam-se, para todos os 
efeitos jurídicos, o caso fortuito e a força maior. A distinção entre as duas categorias é relevante, dessa 
forma, apenas para fins acadêmicos.  
150 JOSSERAND, Louis. Da responsabilidade pelo fato das coisas inanimadas (extratos) (1897), Revista 
Direito GV, v. 1, n. 1, p. 109-119, 2005, p. 118. 
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construtor ou importador pelo simples fato de colocar à disposição no tráfego 

negocial seus produtos (art. 12) ou serviços (art. 14). O consumidor não tem que 

provar que a outra parte auferiu vantagem de qualquer espécie. Seriam muitas as 

dificuldades que levariam a um contorcionismo jurídico colocado sobre os ombros 

da parte vulnerável no caso de provar o recebimento de vantagem pelo fornecedor 

por um dano derivado de uma “amostra grátis”151. Há quem entenda, igualmente, que 

tal teoria foi encampada pelo art. 927, parágrafo único do Código Civil152. 

Em suma, o dito “risco-criado” prescinde da obtenção de vantagem pelo 

causador do dano (o proprietário de uma coisa, por exemplo), o que, ao estar 

ancorado na responsabilidade objetiva, tem o mérito de ampliar o âmbito de proteção 

da vítima inocente153. 

 

2.2.4 A teoria do risco-excepcional 

 

A teoria do risco-excepcional imputa o dever de responsabilidade 

independentemente de culpa nas atividades consideradas perigosas para a 

coletividade e que escapam à atividade comum da vítima, ainda que estranho ao que 

normalmente exerça. Como nas hipóteses de transporte de materiais químicos ou 

radioativos e nos danos causados em decorrência das redes de energia elétrica de 

alta tensão154. 

 

2.2.5 A teoria do risco integral 

 

O risco integral é modalidade extremada da doutrina do risco porquanto a 

imputação do agente dispensa até mesmo a existência do nexo causal ou quando o 

mesmo está extremamente “diluído”.  

                                                      
151  MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1363. 
152 BERTARSI, Maria Odete Duque. A Teoria do Risco e o Novo Código Civil. Revista do Instituto dos 
Advogados de São Paulo, v. 12, p. 209-221, 2003, p. 216. MORAES, Maria Celina Bodin de. Risco, 
Solidariedade e Responsabilidade Objetiva. Revista dos Tribunais, v. 854, p. 11-37, 2006, p. 32. 
153 TIMM, Luciano Benetti. Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da culpa 
ao risco. Revista de Direito do Consumidor, v. 55, p. 149-167, 2005, p. 153. 
154  KIRCHNER, Felipe. A responsabilidade civil objetiva no art. 927, parágrafo único, do CC/02. Revista 
dos Tribunais, v. 871, p. 36-66, 2008, p. 50. 
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Assim, a obrigação de indenizar surge com a simples ocorrência do dano, 

independentemente da existência de qualquer outro fator. Nessa condição, a 

responsabilidade permanece mesmo ante a existência de culpa exclusiva da vítima, 

fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.  

Esta teoria somente é aceita em casos excepcionais, como os danos 

ambientais e danos nucleares155. Há quem entenda, contudo, que o Brasil não adotou 

a teoria do risco integral para danos nucleares.  

 

2.3 O risco no Direito Ambiental 

 

 Antes de tudo é necessário referir que os termos “risco” e “perigo” são usados 

de forma intercambiável na doutrina jurídica nacional, sem que haja maiores 

preocupações quanto a uma conceituação robusta, à luz do que se encontra na 

Sociologia.  

 Como será demonstrado abaixo, a linha que divide os princípios da prevenção 

e da precaução é a certeza ou incerteza científica quanto aos danos, o que parece se 

alinhar mais com o magistério de Beck do que com o de Luhmann, que coloca a 

decisão como o fiel da balança entre o risco e o perigo.  

 Quanto ao risco, há duas funções ostensivas do Direito Ambiental:  a função 

reparadora e a função preventiva lato sensu.  

 

2.3.1 Os princípios da precaução e da prevenção 

 

Ambos os princípios são muito importantes para a dogmática jusambiental. A 

razão subjacente a esses princípios é a do velho ditado que diz que prevenir (em 

sentido amplo, neste caso) é melhor do que remediar, assentado no fato implícito de 

que a degradação ambiental (a diminuição da sadia fruição de bens ambientais) per 

se é irreparável 156 . Como retirar do ambiente moléculas sintéticas (agrotóxicos) 

                                                      
155  CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 401. 
156  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão do ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 7. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 1070. 
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proibidas como as do DDT, do endossulfam ou do metamidofós, moléculas 

extremamente tóxicas, persistentes e de alta dispersão no meio ambiente157?  

Basicamente, segundo a doutrina, a prevenção trata de riscos ou impactos já 

conhecidos pela ciência, ao passo que a precaução se destina a gerir riscos ou 

impactos desconhecidos. Formulado de outra maneira, enquanto a prevenção 

trabalha com o risco certo, a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto 

(hipotético).  

Necessária, pois, a análise um pouco mais aprofundada de ambos os 

princípios. 

  

   2.3.1.1 O princípio da precaução 

  

Se o Direito Ambiental tiver um “coração”, o princípio em tela seria um forte 

candidato a ocupar essa posição, junto com a ideia de sustentabilidade. 

A palavra precaução é literalmente “cautela antecipada” do latim precautio-

onis ou prae (antes) cavere (tomar cuidado)158. O princípio densifica os brocardos in 

dubio pro salute (em dúvida, favoreça-se a saúde) e in dubio pro natura (em dúvida, 

favoreça-se a natureza). Acautelar é contrário à ideia de postergar; a cautela 

antecipada exige, pois, urgência. 

Diz-se que o princípio da precaução (Vorsorgeprinzip) surgiu no Direito alemão 

na década de 1970. A ideia a que remete esse princípio é a de que os danos 

ambientais devem ser passíveis de ser combatidos desde o início, protegendo-se as 

potenciais vítimas contra o simples risco, ao invés de não repará-las de danos já 

consolidados ou protegê-las de danos iminentes. A pedra de toque do princípio da 

precaução é o direito a um meio ambiente sustentável, tal qual insculpido no art. 225 

da Constituição Federal brasileira de 1988.  

                                                      
157 O DDT, por exemplo, é encontrado hoje na Antártida, região em que sabidamente não se pratica 
agricultura, ao ter sido carregado para lá por correntes de ar. No mesmo sentido, sobre os efeitos 
maléficos dos agrotóxicos, moléculas sintéticas derivadas do petróleo: CAPRA, Fritjof. O Ponto de 
Mutação. São Paulo: Cultrix, 2012, p. 245-252. 
158 JOSSERAND, Louis. Evolução da Responsabilidade Civil. Revista Forense, v. 86, p. 52-63, 1941, 
p. 111. 
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 A doutrina ambientalista alemã diferencia perigo de risco. Diz Gerd Winter que 

os perigos são geralmente proibidos, mas os riscos não 159 . Os riscos não são 

passíveis de serem excluídos, porque há sempre a probabilidade de um dano menor. 

Ou seja, os riscos podem ser minimizados através de medidas concretas. O Direito, 

por outro lado, pode proibir situações ou atividades perigosas. O princípio da 

precaução, ao se vincular ao risco, vem a calhar para possibilitar a redução da 

extensão, da frequência ou da incerteza do dano.    

 Retomando a ideia de sustentabilidade acima ventilada suscintamente, o 

princípio do desenvolvimento sustentável nasce oficialmente no relatório Brundtland 

que recebeu o título de “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), no contexto da 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU de 1987. 

Embora já na década de 1970 o desenvolvimento sustentável fosse objeto de debates 

com o livro The Limits do Growth encabeçado por Donella e Dennis Meadows e, 

igualmente, no contexto da primeira convenção da ONU sobre meio ambiente em 

Estocolmo de 1972, somente na Comissão presidida pela primeira-ministra da 

Noruega Gro Harlem Brundtland o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou 

contornos mais bem definidos. 

 Assim restou definido no Relatório Brundtland o famoso e sempre repetido 

conceito de desenvolvimento sustentável160: 

 

(...) desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade de futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades.  

 

 Embora esse conceito hoje pudesse ser alvo de críticas pelo seu 

antropocentrismo (ou especicismo) exacerbado 161 , não levando em conta as 

necessidades correlatas ao equilíbrio ecológico como um todo – e não apenas as da 

                                                      
159 WINTER, Gerd. European Environmental Law: A Comparative Perspective: Options for Transition. 
Aldershot: Dartmouth Publishing, 1996, p. 41. 
160 No original: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 
161  SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago, Direito Ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 132. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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espécie humana –, não há dúvidas de que, na época, foi um avanço imenso 162 . 

Ocultas nesse conceito estão as ideias-chave de que (i) há limites (físicos) ao 

desenvolvimento que o planeta pode aguentar, (ii) as necessidades devem satisfazer 

a um equilíbrio intra e intergeracional e (iii) o sujeito intergeracional (as futuras 

gerações) são titulares de direitos no presente.  

 Nas palavras de Bosselmann163,  

 

(...) o desenvolvimento sustentável não exige um ato de equilibrar entre as 

necessidades econômicas, sociais e ambientais. O conceito de desenvolvimento 

sustentável, se as palavras e sua história têm qualquer significado, é bastante 

claro. Ele exige que o desenvolvimento seja baseado em sustentabilidade 

ecológica de forma a atender as necessidades da presente geração e da futura. 

Entendido dessa forma, o conceito fornece conteúdo e sentido semântico.     

 

 Posteriormente, em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento sediada na cidade do Rio de Janeiro, o princípio da 

precaução apareceu como o princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, com a 

seguinte redação:   

 

(...) com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 

Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza 

científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

  

Comentando a Declaração do Rio, Tullio Scovazzi164 anota que 

 

                                                      
162 Todo avanço em Direito Ambiental deve, porém, ser visto cum granum salis, na medida em que os 
mesmos podem ter apenas caráter simbólico, servindo como mera peça retórica por vezes sob as 
vestes de norma.  
163 BOSSELMANN, Klaus. The Principle of Sustainability: transforming law and governance. 2. ed. New 
York: Routledge, 2017, p. 10.     
164 SCOVAZZI, Tullio. Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell’ambiente. Rivista di 
Diritto Internazionale, p. 699-705, 1992, p. 704. Tradução livre. 
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(...) diante das atividades humanas, dois comportamentos são tomados: ou se 

privilegia prevenção do risco – se eu não sei que coisa sucederá, não devo agir; 

ou se privilegia (de modo francamente excessivo) o risco e a aquisição de 

conhecimento a qualquer preço – se eu não sei que coisa acontecerá, posso agir, 

e, dessa forma, no final, saberei o que fiz. 

 

 Diz, assim, o doutrinador italiano que o princípio da precaução fornece um 

norte sobre a decisão a ser tomada diante de situações em que os impactos de uma 

atividade não sejam ainda plenamente conhecidos pela ciência. Pode-se dizer que o 

princípio da precaução é uma declaração do senso comum e já era aplicado por 

administradores públicos e juízes em determinadas circunstâncias, antes de o 

princípio ser formalmente enunciado. O zelo pela coisa pública, que é um valor 

imemorial do Direito Administrativo e que deflui diretamente do princípio republicano, 

já recomendava a adoção do princípio da precaução.  

No caso particular do Direito Ambiental trata-se, em suma, de prevenir danos 

graves ou irreversíveis ao meio ambiente em situações de incerteza científica. Sua 

premissa é que onde existem incerteza ou ignorância quanto à natureza ou ao 

alcance do dano ambiental — quer se trate de políticas públicas, decisões 

administrativas ordinárias ou atividades públicas ou privadas —, os tomadores de 

decisão devem ser cautelosos165.  

Um exemplo pragmático da aplicação do princípio, mesmo que indireta, foi o 

caso da usina nuclear de Krümmel na Alemanha. Após ter seu pedido julgado 

improcedente por um tribunal de primeira instância, um cidadão cuja família estava 

com leucemia recorreu ao Superior Tribunal Administrativo 

(Bundesverwaltugnsgericht) alemão em 1996 e teve seu recurso provido no sentido 

de que a Administração Pública fosse obrigada a tomar as medidas cabíveis para 

monitorar adequadamente se o nível de radiação emitido pela usina estava dentro 

dos limites precaucionários recomendados pela Lei de Energia Atômica (Atomgesetz) 

e, diante de novas evidências científicas que indicassem que os níveis da Lei não 

fossem mais suficientes, a Administração deveria adotar novos níveis de precaução 

                                                      
165 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio José Fonseca. Princípios de Direito 
Ambiental na Dimensão Ambiental e Comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 17. 



 

 Leonardo Napp | 69 

 

mais rigorosos independentemente de alteração legislativa. A Corte ainda destacou 

que a investigação e ponderação dos riscos era tarefa da Administração, cuja decisão 

final não poderia ser objeto de revisão pelo Judiciário – neste caso foi invocado o 

óbice da falta de capacidade institucional do Judiciário, que é de todo contestável 

hodiernamente166.  

Um outro caso digno de nota envolve a aparente má aplicação do princípio da 

precaução. Por ocasião de uma contenda comercial entre União Europeia e Estados 

Unidos da América, a disputa foi submetida à Organização Mundial do Comércio 

(OMC)167. A causa de pedir dos estadunidenses era o óbice europeu à venda de carne 

de gado criado com a administração de hormônios de crescimento. A OMC chegou à 

decisão de que mesmo a demonstração de que hormônios de crescimento podem 

causar câncer não era suficiente para proibir a importação de carne com hormônio 

porque não foi demonstrado que especificamente aqueles hormônios usados no 

gado poderiam causar câncer. Tal decisão demonstra uma aplicação distorcida do 

princípio da precaução na medida em que exigia demonstração empírica de causa e 

efeito específica quando apenas o indício de que câncer poderia ser causado pela 

aplicação de hormônios já seria suficiente para a incidência do princípio da 

precaução. Ao invés de trabalhar com a incerteza científica, a OMC passou a exigir a 

certeza científica da ocorrência dos danos, em seus pormenores168.  

 Uma crítica relevante feita ao princípio da precaução é a de que ele poderia 

causar uma relativa paralisia na evolução científica e tecnológica. Contudo, é à 

própria dita “evolução” que o princípio da precaução é dirigido. O Direito põe de um 

lado os valores a serem protegidos (vida, saúde, meio ambiente etc.) e de outro a 

irreversibilidade e a gravidade de possível ferimento desses valores169. Embora a 

modernidade coloque a ciência e a tecnologia em um pedestal de mármore, não há 

                                                      
166 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 99. 
167 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio José Fonseca. Princípios de Direito 
Ambiental na Dimensão Ambiental e Comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 18. 
168  Interessante referir que, talvez para contornar a não proibição de importação de carne com 
hormônio, em vários estabelecimentos de países da União Europeia há a indicação ostensiva de 
procedência da carne, até mesmo em cardápios de restaurantes.  
169  SANDS, Philipp. Principles of International Enviromental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003, p. 269.  
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por que confiar cegamente em suas conquistas. Os casos da talidomida170, do DDT171 

e dos organismos geneticamente modificados – notadamente após o famoso estudo 

Séralini 172  – provam que o que é vendido como grande avanço científico ou 

tecnológico pode ser na verdade um cavalo de Tróia para a humanidade e/ou para o 

ecossistema terrestre porquanto baseado em premissas científicas errôneas ou 

mesmo cooptadas173.   

 Martine Remond-Goillod174 afirma que  

 

(...) longe de paralisar o progresso, a precaução disciplina a inovação, 

assegurando-lhe um lugar legítimo em nossa civilização tecnológica. A 

precaução ensina a resistir à pressão da conjuntura imediata (...): pode ser 

urgente esperar. 

    

 Uma questão importante a ser levada em consideração quando da ponderação 

sobre a existência ou não de riscos graves e irreversíveis é a eventual existência de 

consenso científico em um ou outro sentido. Se há consenso científico — 97% dos 

cientistas acreditam que o aquecimento global tem causa antrópica175, por exemplo 

— não há porque não agir de acordo com o pautado por esse consenso. Todavia a 

inexistência de consenso científico implica a adoção do princípio da precaução, 

notadamente se os riscos forem graves e irreversíveis, podendo-se atingir os bens 

mais caros do ordenamento jurídico, tais como vida, qualidade de vida (saúde) e meio 

ambiente.   

                                                      
170 Um fármaco teratogênico. 
171 Agrotóxico altamente cancerígeno pulverizado inicialmente diretamente no corpo de pessoas como 
se fosse um spray repelente em campanhas de saúde pública.  
172 SÉRALINI, Gilles Eric et al, Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant 
genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology, v. 50, n. 11, p. 4221-4231, 2012. 
173 Os cientistas, como qualquer ser humano são propensos a relativizar sua ética profissional diante 
da força do poder econômico. Notório é o caso do chumbo na gasolina nos EUA em que cientistas 
foram corrompidos para que atestassem a inocuidade da introdução desse metal pesado no 
combustível.  
174 REMOND-GOUILOD, Martine. Les OGM au Conseil d´État. Gazzete du Palais. Paris: Lextenso, 1999, 
p. 13-14  apud  CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo 
risco ambiental. Revista de Direito Ambiental, v. 45, p. 62-91, p. 71. 
175 NUCCITELLI, Dana. Survey finds 97% of climate science papers agree warming is man-made. The 
Guardian. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-
cent/2013 /may/16/climate-change-scienceofclimatechange>. Acesso em: 17 out. 2017. 
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 Uma boa síntese do princípio da precaução é trazida por Jean-Marc 

Lavieille176, verbis: 

 

(...) o princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos 

responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido, 

mas, também, sobre o que nós deveríamos duvidar.  

  

Menos teorizado mas não menos importante é o princípio da prevenção, como 

abaixo se discorrerá.  

 

2.3.1.2 O princípio da prevenção 

 

Comparado ao princípio da precaução, o princípio da prevenção suscita menos 

controvérsia e, por isso, não atrai tanta atenção da doutrina quanto o primeiro.  

 Prevenir deriva das palavras latinas prae (antes) venire (vir, chegar). Ele tem 

relação com o dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente, 

sobre cuja ocorrência há certeza científica. Em suma, são danos conhecidos da 

ciência quanto à sua existência, extensão e magnitude.  

 Dessa forma, ao contrário do princípio da precaução, a pedra de toque do 

princípio da prevenção é a certeza científica ou a quase certeza científica. Ou seja, se 

diante da dúvida, devemos mesmo assim agir (princípio da precaução), diante do 

conhecimento de que algo é perigoso, o agir é um imperativo maior ainda177.  

  Um campo de aplicação usual do princípio da prevenção são os setores de 

mineração e de produção de energia hidrelétrica, que são conhecidos por causar 

grande impacto ambiental - em alguns casos de forma irreversível. É por essa razão 

que empreendimentos nesses setores precisam realizar sempre o estudo de impacto 

ambiental (EIA), tal como previsto no art. 225, § 1°, IV da Constituição Federal de 1988, 

de forma a prevenir ou ao menos minorar os danos que serão sofridos pelo meio 

ambiente. 

                                                      
176 LAVIELLE, Jean Marc. Droit Internacional de l´Environnment. Paris: Ellipses, 1998 apud  MACHADO, 
Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 105. 
177 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 117. 
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2.3.2 A responsabilidade civil no Direito Ambiental 

  

No Brasil, o primeiro dispositivo normativo que previu o caráter objetivo da 

responsabilidade civil por danos ao meio ambiente foi o art. 14, § 1° da Lei n° 

6.938/1981, a denominada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Veja-se a 

literalidade do dispositivo: 

 

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. (...) 

 

 A doutrina majoritária se filia ao entendimento de que esse tipo de 

responsabilidade está fundamentado no risco integral178. Ou seja, o caso fortuito, a 

força maior, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima não são causas 

excludentes da responsabilidade civil ambiental. Para ilustrar a hipótese de risco 

integral179, dá-se o exemplo da queda de uma aeronave por negligência, imperícia ou 

imprudência graves do piloto ao sobrevoar a região de uma usina nuclear 180 , 

ocasionando uma fissura no reator da usina e a contaminação radioativa ao menos 

do entorno próximo, o que não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do 

proprietário da usina nuclear181.  

 O nexo de causalidade é o único fator aglutinante entre a conduta e o dano, 

fazendo com que o risco se integre na unidade da conduta (comissiva ou omissiva). 

                                                      
178 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 403; 
CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, p. 154; MILARÉ, Direito do Ambiente: a gestão 
do ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário, p. 1248. BENJAMIN, Antonio Herman V. 
Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. N. 9. São Paulo: RT, 1998, p. 
41. ATHIAS, Jorge Alex Nunes. Responsabilidade Civil e Meio Ambiente, p. 134. FERNANDO, F. Rossi 
(Coord.) et al, Aspectos controvertidos do Direito Ambiental: tutela material e tutela processual, Belo 
Horizonte: Fórum, 2013.Em sentido contrário: FREITAS, Juarez, Sustentabilidade: direito ao futuro, 
Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 289. 
179 O exemplo é meramente didático, porquanto sua ocorrência nunca foi verificada até o momento.  
180 Quantos aos danos ambientais oriundos de acidentes ou incidentes nucleares, além da previsão do 
art. 14, § 1° da Lei 6.938/1981 há ainda a previsão do art. 21, XXIII, “d” da Constituição Federal que 
vem a reforçar a regra geral prevista no primeiro dispositivo.  
181 Um princípio de Direito Ambiental que levaria à mesma conclusão seria o princípio do poluidor-
pagador. Quem causou a poluição radioativa foi a usina nuclear e não o piloto. Se a atividade nuclear 
não existisse a queda de um avião não teria consequências tão catastróficas.  
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Assim, quem explora qualquer atividade se coloca na posição de garantidor da 

incolumidade ambiental e os danos relacionados a ela serão sempre passíveis de 

indenização.  

 

2.3.2.1 A responsabilidade civil por risco abstrato 

 

 Um estudo mais aprofundado não pode deixar de discorrer sobre as teorias 

mais modernas em termos de responsabilidade civil no âmbito do Direito Ambiental. 

É o caso da doutrina de Délton de Carvalho, que defende a possibilidade da 

responsabilidade civil por dano ambiental futuro, com base no risco abstrato 182 , 

almejando, sobretudo, a promoção da proteção das gerações futuras (art. 225, caput 

da Constituição Federal de 1988)183. 

 O referido autor sustenta, sinteticamente, que o Direito na passagem de um 

modelo de sociedade industrial (modernidade simples) para uma sociedade de risco 

(modernidade reflexiva) não assimilou o novo cenário para o surgimento de uma 

responsabilidade civil objetiva fundamentada no risco abstrato — e não mais no risco 

concreto. O foco desse novo tipo de responsabilidade deve ser a investigação, 

avaliação e gestão de riscos de uma nova dimensão (não estratificados), ou seja, 

riscos que são invisíveis, globais e imprevisíveis. O novo tipo de responsabilidade 

objetiva por danos ambientais calcada no risco abstrato prescinde, assim, da 

comprovação de culpa e do dano, ao contrário da responsabilidade objetiva 

tradicional que prescinde apenas da primeira.  

 Carvalho sustenta que as demais teorias do risco até então desenvolvidas são 

tão-somente teorias de atribuição do risco de danos já consumados, sem uma efetiva 

atribuição de responsabilidade civil pela produção do risco ambiental — i.e., fundada 

na probabilidade determinante da ocorrência de dano no futuro.  

 Nas palavras de Carvalho184: 

                                                      
182 No nosso entendimento é o risco que ainda não gerou dano nem está na iminência de o fazer, mas 
tem o potencial para tanto com base em provas meramente indiciárias de sua existência.  
183 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Revista de Direito Ambiental, v. 45, p. 62-91, 2007, p. 66. 
184 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Revista de Direito Ambiental, v. 45, p. 62-91, 2007, p. 71. 
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(...) o Direito passa a ser vislumbrado não apenas como elemento corretivo, de 

incidência post factum, mas também como instrumento de gestão de risco, 

atuando preventivamente à efetivação de danos ambientais. (...). Diante da 

complexidade que marca o dano ambiental futuro, o Direito só pode desencadear 

observações e descrições fundadas em juízos de probabilidade (aplicando a 

distinção probabilidade/improbabilidade). O deslocamento de um juízo de 

certeza para um juízo de probabilidade é acompanhado pela passagem de um 

direito de danos para um direito de risco. (...) a constatação de alta probabilidade 

ou probabilidade determinante de comprometimento futuro da função ecológica 

ou da capacidade de uso humano dos bens ecológicos, ensejaria a condenação 

do agente às medidas preventivas necessárias (obrigações de fazer ou não fazer) 

a fim de evitar danos ou minimizar as consequências futuras daqueles já 

concretizados. 

 

 Uma prova de que o Direito não assimilou o novo cenário típico do 

Antropoceno é o fato de que os tribunais brasileiros, em regra, refutam a 

responsabilidade fundada em dano hipotético ou eventual, exigindo a certeza e a 

atualidade do dano.  

Sobre isso Carvalho185 adverte: 

 

(...) a ciência na atualidade (pós-industrialismo) demonstra-se inserida num 

contexto de incerteza e complexidade. A ausência da linearidade nas relações 

causais e o constante enfrentamento de questões pertinentes a sistemas 

hipercomplexos ressaltam a importância a ser atribuída às noções de risco e 

perigo.(...). Portanto, a imprevisibilidade das consequências e a precariedade nas 

bases de informação ambientais que permeiam as decisões jurídicas em matéria 

ambiental alocam o Direito em um paradigma de incerteza científica e de controle 

de risco. Somente são possíveis constatações fundadas sobre a probabilidade 

ou improbabilidade de determinados eventos, havendo a necessidade de se 

tomar decisões jurídicas mesmo diante da existência de indeterminações acerca 

da ocorrência destes. Pode-se constatar, assim, que é arriscado decidir em casos 

imersos em contextos de incerteza científica, porém, abster-se de uma decisão 

                                                      
185 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Revista de Direito Ambiental, v. 45, p. 62-91, 2007, p. 72. 
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em razão da incerteza trata-se, desde já, de uma decisão quiçá ainda mais 

arriscada. 

  

A ilicitude corporificada pelo risco ambiental intolerável passa a ser o 

fundamento per se da responsabilidade civil objetiva ambiental, sem que se cogite 

um dano concreto. Ou seja, é possível falar em uma responsabilidade civil ambiental 

sem dano, dada a característica de irreparabilidade e irreversibilidade de boa parte 

dos danos ambientais, que devem ser evitados a todo custo.  

  

2.3.2.2 Estudo de caso: a poluição genética causada por sementes privadas 

geneticamente modificadas 

 

Exemplo de não assimilação da nova realidade pós-industrial é o acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso sobre a poluição genética de 

sementes públicas (tradicionais) causada por sementes privadas geneticamente 

modificadas, inviabilizando no futuro completamente o cultivo das primeiras.  

É a ementa do julgado:  

 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2007 

DA CTNBIO. COEXISTÊNCIA DAS VARIEDADES ORGÂNICAS E TRANSGÊNICAS DE 

MILHO. DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE AS LAVOURAS.  ALEGADA INSUFICIÊNCIA 

DA NORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

DESCABIMENTO. 1. A presente ação funda-se basicamente na insuficiência da 

Resolução Normativa nº 04/2007 editada pela CTNBio. Dispõe tal norma que, 

para permitir a coexistência, a distância entre uma lavoura comercial de milho 

geneticamente modificado e outra de milho não geneticamente modificado, 

localizada em área vizinha, deve ser igual ou superior a 100 (cem) metros ou, 

alternativamente, 20 (vinte) metros, desde que acrescida de bordadura com, no 

mínimo, 10 (dez) fileiras de plantas de milho convencional de porte e ciclo 

vegetativo similar ao milho geneticamente modificado. Sustenta a parte autora, 

em suma, que dados oficiais da Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento do Paraná - SEAB/PR, divulgados em agosto de 2012, 

comprovaram a ocorrência de contaminação das plantações de milhos não 
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transgênicos por transgênicos, ainda que cumpridas as distâncias 

mínimas previstas na RN nº 04/2007 da CTNBio. (...) 8. Por fim, é de relevo 

ressaltar, como já dito, que, embora a solução inevitável a ser dada na presente 

ação, tendo em vista a fragilidade do arcabouço probatório, a iniciativa das 

autoras é louvável, pois não desconheço que o tema da contaminação das 

lavouras por transgênicos é preocupante. Assim, nos termos do artigo 16 da 

LACP, poderão, quiçá, futuramente, em outra ação, se amparada em provas 

científicas e conclusivas, virem as autoras a comprovar sua pretensão. 9. 

Improvimento do apelo. 10. Provimento dos agravos retidos, a fim de excluir a 

Monsanto S/A, Sygenta Seeds Ltda e Bayer S/A como litisconsortes passivos 

necessários, e negar o ingresso da ABRAMILHO como assistente das empresas 

rés.     (TRF4, AC 5020884-11.2013.404.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA 

INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 07/07/2014) (grifou-se) 

  

No caso acima ventilado estava-se diante de uma situação de irreversibilidade 

e de grande magnitude 186  dos danos à produção tradicional, orgânica e 

agroecológica de grãos de milho, que se não eram extensamente concretos, seriam 

no mínimo potenciais (futuros).  

A causídica das partes autoras narra, em entrevista, danos já ocorridos:   

 

(...) no Rio Grande do Sul, um estudo demonstra que houve uma diminuição 

significativa — cerca de 20% — de agricultores orgânicos e agroecológicos que 

desistiram de produzir o milho crioulo, o milho sem transgênico, porque a 

possibilidade de contaminação é enorme. Tanto os agricultores quanto as 

lideranças são fortes em afirmar que a contaminação está acontecendo, e faz 

com que os agricultores não tenham mais condições de manter a produção 

orgânica agroecológica, porque ela se torna inviável. 

Além disso, é muito complicado conseguir o certificado orgânico. Se for 

detectada a contaminação do plantio de um determinado agricultor, ele perde o 

certificado, e algumas vezes o grupo de agricultores vinculados a ele, também. 

Nesse caso, eles têm de se submeter a um novo processo de certificação, o qual 

implica um período de repouso da terra para ela se “reacomodar” ao padrão 

                                                      
186 CARVALHO, Délton Winter de, A Genealogia do Ilícito Civil e a Formação de uma Regulação de Risco 
pela Responsabilidade Civil Ambiental. Revista de Direito Ambiental, v. 65, p. 83-100, 2012, p. 90. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5275&secao=432
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/527602-terra-inimiga-da-saude
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agroecológico. Então, o avanço do cultivo transgênico inviabiliza a produção 

orgânica e agroecológica187. 

 

 O caráter preventivo lato sensu do Direito Ambiental foi inteiramente 

desconsiderado pelos julgadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O 

julgamento foi baseado em juízo de certeza e não em juízo de probabilidade — 

aplicando a distinção improbabilidade-probabilidade —, como seria exigível segundo 

o paradigma do risco abstrato. O juízo de probabilidade é ademais juízo adequado a 

uma tecnologia (engenharia genética) sobre cuja segurança em relação à saúde 

humana e meio ambiente não há consenso científico188. Constatação cabal de que 

foi aplicado um juízo de certeza é que da parte autora foi exigida “prova firme e 

segura” dos danos, atribuindo-se às provas indiciárias dos danos constantes dos 

autos (estudos de campo) pouco ou nenhum valor. 

O princípio da precaução, diante do potencial poluidor das sementes 

geneticamente modificadas, impunha, pois, o resguardo da integridade genética das 

sementes de domínio público (tradicionais) contra a poluição das sementes 

geneticamente modificadas, que são “tecnologias” protegidas por patentes e, ao fim 

e ao cabo, ainda podem ensejar a cobrança de royalties por suas proprietárias, como 

aconteceu no famoso caso da canola no Canadá189.   

Fez-se, assim, uma leitura do princípio da precaução desassociada do que a 

doutrina ambientalista sustenta, na medida em que se admitiu, por vias oblíquas, um 

ônus da prova contra salute et contra natura190: é a sociedade civil, com todas as 

suas dificuldades de auto-organização e de financiamento, que deveria ter provado 

                                                      
187 ISAGUIRRE, Katya, O avanço do cultivo transgênico inviabiliza a produção orgânica e agroecológica. 
Revista IHU ON-LINE. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/528480-
o-avanco-do-cultivo-transgenico-inviabiliza-a-producao-organica-e-agroecologica-entrevista-
especial-com-katya-isaguirre>. Acesso em: 28 set. 2017. 
188  Tanto não há consenso científico que é fato notório que a comercialização e o plantio de 
organismos geneticamente modificados na União Europeia são severamente restritos e controlados. 
Ou seja, a regra geral é de que comercialização e plantio são proibidos, em que pese a referida União 
abrigar duas das maiores indústrias químico-sementeiras do mundo: BASF e Bayer.  
189  SPURGEON, David. Farmer fined for growing GM seed, Nature. Disponível em: 
<http://www.nature.com/nature/journal/v410/n6829/full/410615b0.html?foxtrotcallback=true>. 
Acesso em: 28 set. 2017. 
190  SANDS, Philipp. Principles of International Enviromental Law. 2. ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003, p. 273.  
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que a indigitada nova tecnologia não é poluidora e inviabilizadora da produção 

tradicional, orgânica e agroecológica.  

Não houve nenhuma tentativa sponte propria do Poder Judiciário, com base 

nos poderes instrutórios do juiz 191 , sequer para investigar os riscos ambientais 

graves e irreversíveis que estavam narrados na petição inicial do processo. 

Passando-se, por consequência, ao largo a avaliação e gestão dos mesmos.  

O dano ambiental futuro foi, em suma, desconsiderado192, colocando-se sob 

os ombros da sociedade civil193 o ônus da prova e, destarte, desonerando o Estado 

brasileiro e os agentes econômicos poluidores de qualquer medida preventiva 

necessária (obrigações de fazer ou não fazer).  

Enfraquece-se, dessa forma, como um todo, o instituto da responsabilidade 

civil objetiva calcada no risco, que na sociedade de risco deve ser compreendido de 

forma abstrata. Com o fato agravante de que os agentes econômicos detentores de 

patentes de sementes privadas geneticamente modificadas terminam por lucrar com 

os danos, ao virtualmente exterminarem a possibilidade de existência, em longo 

prazo, de um mercado economicamente viável e amplo de sementes públicas. Pouco 

importa se a sua conduta é culposa ou dolosa. 

 

 

                                                      
191 Os poderes instrutórios do juiz tinham arrimo à época do julgamento de primeira instância no art. 
130 do CPC/1973: “Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 
192 Embora no caso concreto houvesse forte indício de dano real corporizado por estudos de campo 
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná - SEAB/PR, como se lê da 
ementa do acórdão.  
193 In casu, representada por associações civis como o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). 



 

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE AGROTÓXICOS 

 

 No Brasil há inúmeras políticas públicas que envolvem a regulação de 

agrotóxicos. Trataremos das políticas que, a nosso juízo, se afiguram mais 

importantes, dada a despretensão deste trabalho de discorrer sobre uma questão que 

é multitemática e complexa. 

Agrotóxicos são substâncias, sobretudo, biocidas capazes de afetar o meio 

ambiente e a saúde humana. Não distinguem alvos, pois biocidas são inespecíficos. 

Assim, o ser humano e o meio em que vive são gravemente afetados pelo uso 

exagerado de substâncias cujos reais efeitos, muitas vezes, só serão conhecidos 

décadas após a exposição a essas substâncias. 

O uso excessivo e indiscriminado de agrotóxicos na agricultura, notadamente 

na brasileira, é causa decisiva para o agravamento de um quadro de danos à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

Vejamos alguns dados relevantes sobre esse tema. 

De 2002 a 2012, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, ao passo que 

o mercado brasileiro cresceu 190%, movimentando US$ 7,3 bilhões em 2010 e, no 

ano seguinte, 2011, US$ 8,5 bilhões — 16,3% a mais de crescimento em relação ao 

ano anterior. Nesse diapasão, a relação da quantidade de litros de agrotóxico por área 

plantada aumentou de 10,5 l/ha (litros por hectare) de 2002 para 12 l/ha em 2011194, 

em que pese a promessa até o momento não-cumprida de as sementes 

geneticamente modificadas demandarem menor consumo de agrotóxicos. 

O Brasil possui uma fatia de 19% (dezenove por cento) do mercado global de 

agrotóxicos, o que significa mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos por ano 

pulverizados em terras brasileiras. Contudo, o País possui menos de 4% (quatro por 

cento) das terras cultivadas do planeta, equivalentes, no ano de 2011, a 71 milhões 

                                                      
194  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 52. 
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de hectares de lavoura temporária e permanente, sendo despejados somente nestas 

853 milhões de litros de agrotóxicos195. 

A exposição ambiental/ocupacional/alimentar encerrou, em 2011, a média de 

4,5 litros de agrotóxicos por ano para cada brasileiro196. Contava-se no ano de 2011 

que, dos 50 tipos de agrotóxicos mais utilizados em lavouras no Brasil, 22 deles eram 

proibidos na União Europeia197. 

Oportuno frisar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

possui um sistema de rastreamento de resíduos de agrotóxicos na alimentação 

humana, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). 

Ocorre que este é insuficiente e, pode-se dizer, temerário para aferir o real estado de 

contaminação dos alimentos destinados aos consumidores no Brasil198: apenas 13 

tipos de alimentos foram fiscalizados pelo PARA em 2012, ao passo que nos EUA e 

na União Europeia foram mais de 300 (trezentos). Por exemplo, até 2013, a farinha de 

trigo, um ingrediente básico para diversos tipos de alimentos, industrializados ou 

não, não era fiscalizada pelo programa da ANVISA199. O PARA não testa a presença 

de resíduos de uma gama enorme de agrotóxicos, inclusive aqueles proibidos no 

Brasil, situação diametralmente oposta, por exemplo, ao que ocorre na Alemanha. A 

título comparativo, na Alemanha, foram feitos no ano de 2010 testes de resíduos de 

agrotóxicos em 17.600 amostras para detecção de 845 diferentes ingredientes 

ativos, quer sejam registrados ou não nos sistemas de controle200. No Brasil, nesse 

mesmo ano, foram utilizadas 2.488 amostras — correspondente a 14,13% do total do 

                                                      
195 FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Agriculture and Food 
security. Disponível em: <http://www.fao.org/docrep/x0262e/x0262e05.htm>. Acesso em: 
17 out. 2017. 
196  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 50. 
197  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 53. 
198  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 56. 
199 FREITAS, Andrea; SPITZ, Clarice; OLIVEIRA, Eliane. 13 tipos de alimentos eram fiscalizados pelo 
PARA. O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/brasil-
fiscaliza-agrotoxico-so-em-13-alimentos-enquanto-eua-europa-analisam-300-11446519>. Acesso 
em: 14 set. 2014. 
200  KEIL, Florian, Vorsorge durch gemeinsame Verantwortung: Integrative Strategien zu 
Risikominderung im chemischen Pflanzenschutz, Frankfurt am Main: Hassmüller, 2010, p. 9. 
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sistema de controle alemão — para detecção de 235 diferentes ingredientes ativos  —  

correspondente a 27,80% do total do sistema de controle alemão —, ao passo que no 

País 430 ingredientes ativos (IAs) — junto a 750 produtos técnicos e 1.400 

formulações de agrotóxicos — estavam autorizados pelo Ministério da Saude (MS) e 

pelo Ministerio do Meio Ambiente (MMA) e registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA)201.  

Por fim, destaca-se que, para o registro e a avaliação de conformidade 

toxicológica e ambiental, não se exigem testes de longa duração ou sobre os efeitos 

sinérgicos dessas substâncias no ambiente ou no organismo humano, nem mesmo 

se exige reavaliação periódica. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que a introdução de organismos 

geneticamente modificados (OGMs) ou transgênicos no sistema agrícola deu-se sob 

o pretexto de reduzir a pulverização de agrotóxicos nas lavouras, mas o que ocorreu 

foi justamente o inverso. Houve um aumento não só em termos absolutos (quilos de 

agrotóxico utilizados) mas também em termos relativos (quilos de agrotóxico 

utilizados por hectare). Ou seja, a expansão da fronteira agrícola e a conversão de 

áreas de pouca produtividade em mais produtivas não explicam per se o aumento do 

uso de agrotóxicos. Há um claro aumento da utilização de agrotóxicos em quilos por 

hectare (kg/ha) após a vigência da Lei de Biossegurança Nacional (Lei n° 

11.105/2005), que oficializou o uso dos OGMs no País, após sua paulatina introdução 

criminosa (por meio de contrabando) através das áreas de fronteira (Argentina e 

Uruguai, principalmente)202.  

O quadro abaixo prova que o uso mais do que dobrou (aumento de 

aproximadamente 150%) entre as safras de 2000 e 2012. A 6ª edição dos Indicadores 

de Desenvolvimento Sustentável Brasil (IDS) do IBGE mostra que, em 2002, os 

registros de comercialização indicavam uso médio de 2,7 kg/ha. Em 2012, esse 

número chegou a 6,9 kg/ha. Vide abaixo:  

  

                                                      
201  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 53. 
202 BENTHIEN, Patrícia Faraco. As sementes transgênicas no Brasil: da proibição à liberação. Revista 
Vernáculo, v. 8, p. 61-76, 2002, p. 61. 
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Figura 13 - Comercialização de agrotóxicos e afins por área plantada (2000 a 2012) 

 

Aspecto importante é que o uso de agrotóxicos não é uniforme, ele está 

concentrado em determinadas regiões brasileiras, seja pela intensidade da atividade 

agrícola, seja pela ausência de controle adequado na venda e no uso de agrotóxicos. 

É sabido que a comercialização desses produtos, que deveria ser precedida de um 

receituário agronômico específico a partir de uma verificação in locu da propriedade, 

ocorre frequentemente por meio de blocos de receituários previamente preenchidos 

e colocados à disposição dos estabelecimentos varejistas203.  

O mapa abaixo ilustra onde o uso de agrotóxicos, por total de 

estabelecimentos, é maior204. 

                                                      
203 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e 
administrativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 71. 
204 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União 
Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017, p. 73. 
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Figura 14 - Brasil: utilização de agrotóxicos por municípios (2006) 

 

Já o mapa a seguir clarifica os lugares onde a morte causada por agrotóxicos 

(quase que exclusivamente por intoxicação aguda205) é maior, embora haja uma 

subnotificação da ordem de 50 (cinquenta) casos de intoxicação para 1 (uma) 

notificação registrada no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(SINITOX)206. 

                                                      
205  A intoxicação aguda diferencia-se da crônica pelo fato de os sintomas da primeira serem 
imediatamente perceptíveis, ao passo que na segunda os sintomas de doenças causadas por 
intoxicação aparecem muito depois (como as neoplasias).  
206 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União 
Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017, p. 126. 

https://sinitox.icict.fiocruz.br/
https://sinitox.icict.fiocruz.br/
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Figura 15 - Brasil: intoxicações agudas por agrotóxico de uso agrícola (2007-2014) 

 

Mesmo que alguns dos ingredientes ativos dos agrotóxicos, por seus efeitos 

agudos, possam ser classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não se 

pode perder de vista os efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou até 

décadas após a exposição, manifestando-se em várias doenças como cânceres, 

más-formações congênitas, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais 207. 

                                                      
207 CARNEIRO, F. F.; PIGNATI, W.; RIGOTTO, R, M.; AUGUSTO, L. G. S.; RIZZOLO, A.; FARIA, N. M. X.; 
ALEXANDRE, V. P.; FRIEDRICH, K.; MELLO, Dossiê ABRASCO - Um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Parte 1 - Agrotóxicos, Segurança Alimentar e Nutricional e Saúde, p. 23. 
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 Esse é, sinteticamente, o cenário criado pelo uso de agrotóxicos no Brasil. A 

ele estão associadas políticas públicas específicas que contribuem, cada qual com 

seu quinhão, para manter ou agravar o status quo em tela.  

  

3.1 A política tributária 

 

A política pública tributária relativa aos agrotóxicos tem grande relevância na 

medida em que pode servir de fator de estímulo para aumento ou redução do 

consumo dessas substâncias por meio de sua maior ou menor acessibilidade 

financeira. Essa política, se mal utilizada, leva, igualmente, pela diferença relativa de 

preços, a um acréscimo ou decréscimo no uso de métodos e produtos fitossanitários 

menos agressivos à saúde humana e ao meio ambiente.   

Sem embargo de outros eventuais tributos, pode-se identificar, atualmente, 

que os agrotóxicos foram total ou parcialmente desonerados do pagamento do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 

através do Convênio n° 100/97 do CONFAZ, que fixa alíquotas para operações 

interestaduais e internas, firmado com base na Lei Complementar n° 24/1975, 

sucessivamente renovado, e de diversas legislações estaduais que regem esse 

tributo. O mesmo ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), através 

do decreto regulamentar n° 7.660/2011 (entre as classes 28 a 38) com arrimo na 

delegação do Decreto-Lei n° 1.199/1971 e das contribuições para o PIS/PASEP e 

COFINS através da Lei n° 10.925/2004. Destaque-se, ainda, a tentativa de conferir 

imunidade constitucional aos agrotóxicos através da PEC n° 491/2010.  

Como se sabe, no Direito Tributário as normas tributárias indutoras visam 

tanto a estimular uma determinada conduta ou a desestimular uma outra. No 

primeiro caso, pela técnica de indução por beneficiamento (isenções tributárias e 

outros tipos de desonerações fiscais). No segundo, pela técnica de indução por 

agravamento — criação ou majoração de um tributo208.  

                                                      
208  SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição ao Estudo do Regime Jurídico das Normas Tributárias 
Indutoras como Instrumento de Intervenção sobre o Domínio Econômico. Universidade de São Paulo, 
2002, p. 249–254. 
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   A extrafiscalidade, tema no qual se inserem as normas tributárias indutoras, 

é questão de recorrente debate nos meios acadêmicos, embora Folloni sublinhe a 

superficialidade com que essa importante questão é tratada209. 

Outro aspecto define que as normas tributárias indutoras se submetem, 

segundo Rocha, ao postulado normativo aplicativo da proporcionalidade, que é o 

exame da confirmação da compatibilidade de seus fins com o sistema constitucional 

tributário 210 . Com o objetivo de promover uma otimização do estado de coisas 

almejado pela Constituição, essas normas podem até mesmo limitar, relativizar, 

restringir a aplicação de certas normas constitucionais consagradas, como é o caso 

do princípio da capacidade contributiva211. 

A Constituição determina que dois tributos, da espécie tributária dos impostos, 

podem ou devem ser seletivos em função da essencialidade dos produtos, 

mercadorias212 e serviços: o IPI, conforme previsão no art. 153, §3º, I, e o ICMS, com 

arrimo no art. 155, §2º, III da CF/88. 

A seletividade é uma técnica de diferenciação do quantum debeatur de uma 

obrigação tributária em função de algum critério. A Constituição elegeu a 

essencialidade como critério, como norte hermenêutico. Frise-se que a seletividade 

não precisa, única e necessariamente, ser implementada através da manipulação de 

alíquotas213. 

                                                      
209  FOLLONI, André. Direitos Fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo 
contemporâneo: e o direito tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Direito 
Tributário. 1. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 30. 
210 ROCHA, Paulo Vicente Vieira da. Contribuição ao estudo dos direitos fundamentais em matéria 
tributária: restrições a direitos do contribuinte e proporcionalidade. Universidade de São Paulo, 2014, 
p. 121. 
211  “De fato, a capacidade econômica deve ser levada em consideração também nos tributos 
extrafiscais. Não para graduar o tributo conforme a capacidade dos contribuintes, mas para definir um 
parâmetro de tributação que atinja a todos na indução de comportamentos, isto é, que interfira na 
liberdade individual de todos da mesma forma. Que seja capaz de superar as diferenças de capacidade 
econômica entre os contribuintes para, efetivamente, pressionar todos a adotar a conduta 
constitucionalmente adequada, não permitindo que os mais ricos possam viver à margem da 
Constituição” FOLLONI, André. Isonomia na Tributação Extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, p. 201-
220, 2014, p. 210. Com preocupação nesse sentido: HÖFLING, Wolfram, Verfassung einer ökogischen 
Steuerreform, Steuer und Wirtschaft, v. 3, 1992, p. 251. 
212  Doravante usar-se-á o vocábulo “produto” para designar também a acepção jurídica de 
“mercadoria”. 
213  Ressalve-se entendimento doutrinário segundo o qual a seletividade pode ser implementada 
igualmente através da manipulação da base de cálculo, diferimento do pagamento e outros incentivos 
fiscais. ROCHA, Sérgio André, Aula didática ministrada em 06.02.2015. In: Requisito para obtenção de 
título de livre-docente. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015. 
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Assim, quanto mais essencial for o produto, menor deverá ser o ônus tributário 

que sobre ele recaia. E vice-versa. A essencialidade tributária é mais um dos ditos 

conceitos jurídicos indeterminados presentes no texto constitucional214. 

De pronto, pode-se destacar que não há um entendimento uníssono na 

doutrina acerca do conceito de essencialidade. Mas a melhor doutrina parece 

associar a essencialidade a produtos que tenham relação com a proteção 

ambiental215 ou, no escólio de Ávila, com a promoção dos direitos fundamentais, 

sobressaindo-se o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1º, III 

da Constituição brasileira de 1988216: 

 

(...) quanto mais essencial for o produto, a mercadoria ou o serviço, menor deverá 

ser a alíquota. ‘Essencial’ significa que algo é de importância decisiva. Decisiva 

para quê? A essencialidade só pode ser vista na perspectiva da garantia e do 

desenvolvimento das decisões valorativas constitucionais, isto é, aquilo que for 

essencial para a dignidade humana, para a vida ou para a saúde do homem. 

 

Por outro lado, segundo esse mesmo doutrinador, por ser difícil deduzir a 

essencialidade da dignidade da pessoa humana, sempre haverá um conteúdo 

discricionário político, que pode variar no tempo, inclusive, na escolha dos produtos 

mais essenciais ou menos essenciais, mas deixa-se aberta a possibilidade de 

controle da dignidade da pessoa humana, indiretamente, em casos limites217. 

Essa nova dimensão ganha corpo na conclusão de Folloni218: 

 

aquele que, no Brasil, não concordar que todos os seres humanos devam ter vida 

digna, e que todos têm deveres na busca de um meio-ambiente equilibrado, em 

                                                      
214  SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição ao Estudo do Regime Jurídico das Normas Tributárias 
Indutoras como Instrumento de Intervenção sobre o Domínio Econômico. Universidade de São Paulo, 
2002, p. 363. 
215  BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 55. 
AMARAL, Paulo Henrique do. Direito tributário ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 65. 
216 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed.  São Paulo: Saraiva, 2012, p. 457. 
217 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed.  São Paulo: Saraiva, 2012, p. 396. 
218  FOLLONI, André. Direitos Fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo 
contemporâneo: e o direito tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do Direito 
Tributário. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 25. 
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consonância com o desenvolvimento econômico sustentável, estará vivendo em 

um país cujo direito constitucional é incompatível com suas convicções. 

 

Destaca-se que a dignidade da pessoa humana tem raízes, 

fundamentalmente, no direito fundamental à vida com saúde (art. 5º, caput da CF/88), 

o que está diretamente associado à manutenção do equilíbrio ecológico do ambiente 

(art. 225, caput da CF/88). Desse modo, é difícil conceber, nesta quadra da História, 

que possa haver proteção à dignidade da pessoa humana sem que haja do mesmo 

modo proteção à saúde e ao meio ambiente. O direito fundamental à proteção da 

saúde e do meio ambiente é, nessa esteira, condição necessária da proteção da 

dignidade da pessoa humana, embora não seja condição suficiente.  

O conceito de saúde deve ser tomado, dessa forma, na sua acepção mais 

ampla, na acepção de equilíbrio. A noção de saúde e equilíbrio são indissociáveis, o 

que é sintetizado na antiga expressão idiomática latina mens sana in corpore sano. 

O corpore do aforismo deve ser reinterpretado, reconstruído, recriado para que 

compreenda atualmente tanto o corpo humano, como o corpo planetário que o 

abriga. Pensar em termos de saúde humana sem que esta seja entendida em um 

contexto de ambiente ecologicamente equilibrado é ter uma visão bastante 

reducionista do que é saúde e das relações sistêmicas entre a saúde do indivíduo e 

a saúde do todo que lhe oferece condições de ter vida. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS), nessa mesma linha, define saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente ausência de doenças e enfermidades”219, 

constituindo essa definição um dos princípios dessa organização internacional.   

É preciso também sublinhar que diversos direitos fundamentais são derivados 

da fonte do princípio estruturante da dignidade da pessoa humana220 e que a técnica 

exegética do   diálogo    das   fontes   contribui   para  sedimentar   a  centralidade  da 

                                                      
219 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constitution of the World Health 
Organization: Principles. Disponível em: <http://www.who.int/about/mission/en/>. Acesso em: 
16 nov. 2017. 
220 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 64. 



 

 Leonardo Napp | 89 

 

dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico221. 

Pelo exposto, dada a seriedade da violação à dignidade da pessoa humana222, 

conduz-se, naturalmente, à assunção de que a Constituição de 1988 veda o 

enquadramento de um elemento aleatoriamente como essencial ou não, sem que 

haja testabilidade empírica dada, em conjunto, por outros campos do conhecimento: 

ecologia, nutrição, biologia etc. Essa discricionariedade, portanto, não é livre, 

ilimitada. Ela desenvolve-se dentro e está jungida por balizas constitucionais, 

sobretudo pelo princípio estruturante da dignidade da pessoa humana. 

Isto é, não se poderá incluir um elemento na classe da essencialidade quando 

existirem provas irrefutáveis (teoria do erro manifesto223) de que o mesmo é não-

essencial ou, ainda pior, nocivo à saúde humana e ao ambiente. Um exemplo é a 

hipótese de o Estado-legislador, com base em sua apreciação puramente 

discricionária, classificar o tabaco, um produto nocivo à saúde humana e ao 

ambiente, como um produto essencial, enquadrando-o na alíquota zero. Ao mesmo 

tempo, esse mesmo Estado-legislador enquadra o pão ou o leite na classe dos 

produtos nocivos à saúde humana e ao ambiente, estipulando para eles a mesma 

alíquota atual do cigarro (300% no caso do IPI)224.   

Dessa feita, definição mais compatível com a ordem constitucional instaurada 

em 1988 parecer ser a de que a essencialidade é uma essencialidade 

socioambiental 225 , fundada na dignidade da pessoa humana. Isso porque a 

ponderação dos princípios constitucionais, por meio da soma de seus vetores dá o 

                                                      
221 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2008, p. 89-90. 
222 Uma violação à dignidade da pessoa humana é algo muito sério, de extrema gravidade e não pode 
ser objeto de banalização. Vide: FOLLONI, André. Direitos Fundamentais, dignidade e sustentabilidade 
no constitucionalismo contemporâneo: e o direito tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (Org.). 
Fundamentos do Direito Tributário. 1. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 23. Ao se relacionar o direito 
fundamental à vida com saúde como diretamente decorrente (e, igualmente, elemento) do princípio da 
dignidade da pessoa humana, ferido substancialmente pela corrente experiência de contaminação 
químico-industrial em larga escala, não se está aqui a tratar de uso inflacionado ou banalizado deste 
princípio estruturante. Este direito fundamental, não há dúvidas, faz parte do rol de direitos 
fundamentais (liberdades) verdadeiramente essenciais RAWLS, John, El liberalismo político, 
Barcelona: Novagràfik, 1996, p. 262 ss. 
223 Criação pretoriana, a saber, do Conselho de Estado francês.  
224 Este parece ser o mesmo entendimento de Ávila ao se referir ao enquadramento do leite como 
nocivo e ao cigarro como essencial, no que toca ao ICMS. ROCHA, Aula didática ministrada em 
06.02.2015.   
225 MARINS, James; TEODOROVICZ, Jeferson, Extrafiscalidade Socioambiental, Revista Tributaria e de 
Finanças Públicas, v. 90, p. 73-123, 2010, p. 93-94. 
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norte da essencialidade e esse somatório de forças parece apontar claramente para 

esse conceito de essencialidade.        

Por essencialidade socioambiental entende-se a qualidade de todos os 

produtos ou serviços que guardem relação direta e necessária com a proteção e a 

promoção da dignidade da pessoa humana em sua dimensão socioambiental. 

No entendimento de que as normas tributárias indutoras devem ser 

confrontadas com os princípios da ordem econômica226 , a própria norma que se 

extrai do art. 170, VI da CF/88, é clara no sentido de que a essencialidade deve ser 

interpretada como uma essencialidade socioambiental, litteris:  

 

art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

(...) 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; (destaque nosso) 

 

 Como dar máxima força normativa à regra do tratamento diferenciado 

segundo o impacto ambiental dos produtos e serviços, tendo por fim assegurar a 

todos existência digna? Parece, definitivamente, que é necessário albergar também 

dentro do Direito Tributário essa vontade da Constituição. É, neste sentido, adotar a 

técnica da seletividade em função da essencialidade socioambiental. Esse é o viés 

preponderante da essencialidade no ordenamento constitucional, mas não é, porém, 

o único ou absoluto227.  

 Parte da doutrina considera que os agrotóxicos são produtos essenciais à 

produção de alimentos228, bem como o Estado-administrador atualmente adota este 

                                                      
226  SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição ao Estudo do Regime Jurídico das Normas Tributárias 
Indutoras como Instrumento de Intervenção sobre o Domínio Econômico. Universidade de São Paulo, 
2002, p. 273. 
227 A título exemplificativo, uma outra perspectiva da essencialidade é a dos produtos e serviços que 
contribuam para garantir a soberania nacional contra ameaças externas potenciais ou reais (art. 1º, I 
da CF/88).        
228 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Financeiro: Curso de Direito Tributário.3. ed. São Paulo: José 
Bushatsky, 1971, p. 90. 
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entendimento, embora não tenha apontado essa finalidade expressamente nos atos 

regulamentares objetos deste estudo229. 

Desse modo, é imperativo que essa conclusão passe por um exame de 

proporcionalidade para sua validação jus-racional, principalmente sob o enfoque 

pragmático (a verdade pelos resultados).  

Primeiramente, a “essencialidade” está intimamente ligada ao (i) nexo de 

causalidade entre o meio (uso de agrotóxicos) e o fim (produção de alimentos), bem 

como (ii) à inexistência de meios alternativos, o que se traduz, respectivamente, nos 

controles da adequação fraca230 e da necessidade. 

Quanto ao controle da adequação fraca e da necessidade, deve-se 

primeiramente indagar se o uso de agrotóxicos é condição necessária para a 

produção de alimentos. Se sim, isso não explica como países da União Europeia, sob 

o influxo da Diretiva 128/2009/CE, e agricultores orgânicos e agroecológicos, ainda 

que latifundiários em países vizinhos ao Brasil231  — caso do empreendimento Campo 

Laguna Blanca na província de Entre Rios, Argentina  — 232 , deram um salto para 

romper total ou parcialmente com a dependência química para a produção de 

alimentos. Isto é, com tecnologia (como a precision farming), educação técnica e 

técnicas de manejo que preservam o equilíbrio ecológico nos biomas locais 233 . 

Mesmo a agroecologia familiar camponesa em pequenas propriedades234 consegue 

produzir alimentos, em grandes quantidades, sem o uso de agrotóxicos e, ipso facto, 

sem as externalidades maléficas por eles provocadas235. Se isso não bastasse, ao 

mesmo tempo em que incentiva o modelo de agricultura químico-dependente (com 

                                                      
229 PAPADOPOL, Marcel. Um passo adiante: contributo para a compreensão do controle das medidas 
tributárias extrafiscais e do papel desempenhado pela capacidade contributiva neste contexto. In: 
ÁVILA, Humberto (Org.), Fundamentos do Direito Tributário, 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2012, 
p. 280. 
230 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2014, p. 213. 
231  TOMPKINS CONSERVATION. Campo Laguna Blanca. Disponível em: <http://www.tompkins 
conservation.org/farm_laguna_blanca.htm>. Acesso em: 16 out. 2017. 
232 Caso do empreendimento Campo Laguna Blanca na província de Entre Rios, Argentina. 
233  KEIL, Florian, Vorsorge durch gemeinsame Verantwortung: Integrative Strategien zu 
Risikominderung im chemischen Pflanzenschutz, Frankfurt am Main: Hassmüller, 2010, p. 18 e 43. 
234  Aproximadamente 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros provêm de pequenas 
propriedades rurais.  
235  CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 84-85. 
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financiamento bancário, extensão rural e desoneração tributária), o próprio Estado 

brasileiro, contraditoriamente, reconhece, ainda que de forma tímida, a importância 

do estímulo à produção orgânica e agroecológica de alimentos. Veja-se, para tanto, 

o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) criado pelo 

decreto n° 7.794/2012. 

Não bastasse isso, não é preciso fazer grande esforço para encontrar estudos 

científicos (inclusive meta-analíticos) apontando que a agricultura para alimentar a 

humanidade sequer necessitaria de agrotóxicos — ou, ao menos, não da forma 

intensiva como hoje se os utilizam —, infirmando, dessarte, a tese da “essencialidade” 

desses produtos236. 

Em segundo plano, ainda no exame da adequação fraca, deve-se questionar 

se o resultado da agricultura moderna (agronegócio) é realmente a produção de 

alimentos — “meio para a vida”, na tradução literal da palavra alemã Lebensmittel. O 

que se entende por “alimento” terá repercussões imediatas nos fins buscados pela 

Constituição.  

Deve-se refletir se é, de fato, alimento algo produzido com mais de 30 

aplicações de agrotóxicos e, potencialmente, contaminado quimicamente237? E o que 

dizer da ausência de estudos toxicológicos, financiados pelos agentes econômicos 

interessados, sobre os efeitos crônicos e sinérgicos dos agrotóxicos e seus 

metabólitos sobre a população e o ambiente? Simplesmente deve-se ignorar essa 

lacuna (proposital) e continuar fingindo que os estudos prévios apresentados para a 

aprovação do registro de agrotóxicos são suficientes e mais nenhum 

acompanhamento sobre as externalidades é necessário? Mesmo que boa parte das 

substâncias químicas patenteadas venha a ser proibida posteriormente, quando 

                                                      
236  BIELLO, David. Will Organic Food Fail to Feed the World?. Scientific American. Disponível em: 
<www.scientificamerican.com/article/organic-farming-yields-and-feeding-the-world-under-
climate-change>. Acesso em: 16 out. 2017. 
237 “Em alguns cultivos, como o de maçãs, ele [agricultor] fará até 30 aplicações por temporada. No 
ano passado alguns agricultores chegaram a fazer 37 aplicações. A coisa não é muito diferente na 
parreira, no pêssego, no moranguinho, em hortaliças. Mesmo depois da colheita ainda se aplicam 
venenos. No caso da macieira, a maçã, quando entra no frigorífico, é imersa num banho de fungicida. 
Depois passa por um secador e recebe uma borrifada de cera para que o veneno fique sobre a fruta. O 
publicitário que fez o lindo cartaz para induzir as pessoas a comerem estas maçãs, opera em gaveta 
[reducionismo] à parte. Ele nem ouviu falar em toxicologia. Para quê? O cartaz mostra uma linda 
criança comendo a maçã, casca e tudo...” LUTZENBERGER, José. Manual de Ecologia: do jardim ao 
poder. 11. ed. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 118.  
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detectada nocividade à saúde humana e/ou ao ambiente?238 E o que dizer da nova 

classe dos agrotóxicos autorizados pela Lei 12.873/2013, alguns que já haviam sido 

proibidos pelo sistema de tríplice controle da ANVISA, IBAMA e MAPA? 

Quanto ao controle da proporcionalidade stricto sensu 239  — se há mais 

benefícios ou malefícios com o uso de agrotóxicos —, cumpre chamar a atenção para 

o fato de que mesmo que alguns dos agrotóxicos, por seus efeitos agudos (mais 

imediatos) possam ser classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não se 

pode perder de vista seus efeitos crônicos, pelo efeito cumulativo. Além disso, o 

ambiente é severo receptor de externalidades maléficas produzidas na prática 

agrícola químico-industrial, o que induz ao desequilíbrio ecológico da localidade 

diretamente afetada e das adjacentes, sem contar a contaminação (por vezes, 

irreversível) de mananciais d´água — entre eles, os aquíferos tão necessários em 

cenários prováveis de crise hídrica. 

Por todo o exposto, a grande falha do discurso lógico-argumentativo que 

propugna a essencialidade dos agrotóxicos como insumos indispensáveis à 

produção de alimentos é, dessa feita, adotar uma visão propositalmente reducionista 

da questão.  

É querer defender que os fins de curto prazo (“alimentar” a população) 

justifiquem o método adotado (uso massivo de agrotóxicos) e mesmo os efeitos de 

longo prazo deste método (contaminação química do ambiente e da população que 

consome alimentos produzidos sob esse sistema), sem considerar a possibilidade 

concreta de aniquilação da vida digna no planeta240. Em razão disso, propusemos o 

modelo teórico abaixo que incorpora o modelo da essencialidade socioambiental no 

sistema de Direito Tributário brasileiro241. 

                                                      
238 Há vários casos de agrotóxicos proibidos após anos de uso. Ilustra-se isso com três exemplos: 
DDT (Lei 11.936/2009), metamidofós (Resolução RDC n. 01/2011) e endossulfam (Resolução RDC n. 
28/20120). 
239 Aqui também não há falar em aniquilação de eficácia mínima de outros princípios, vide:  ÁVILA, 
Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed.  São Paulo: Saraiva, 2012, p. 148. 
240  FOLLONI, André. Isonomia na Tributação Extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, p. 201-220, 2014, 
p. 210, p. 216. 
241 NAPP, Leonardo. Essencialidade às avessas: o caso da desoneração tributária dos agrotóxicos: 
contribuição ao estudo da técnica da seletividade tributária em função do critério da essencialidade. 
In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Temas emergentes em ambiente, 
sociedade e consumo sustentável. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, p.113-153, 
2016, p. 136. 
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Figura 16 - Modelo de essencialidade socioambiental tributária 

 

O modelo é proposto como uma função exponencial e foi livremente inspirado 

na fórmula do peso de Robert Alexy242⁻243. Ele não traduz, contudo, uma função 

matemática real244. Trata-se apenas de uma representação didática de uma ideia, tal 

como uma alegoria matemática. 

Na concepção alexiana está explícita a ideia de exponencialidade245⁻246 e, com 

ela, a de “aceleração progressiva” do peso de um princípio na medida de sua 

importância abstrata 247 . Este resultado se consegue com uma sequência 

                                                      
242 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. 1. Madrid: Centro de Estudos Políticos 
y Constitucionale, 2008, p. 539. 
243  Alexy estabelece, assim, o peso concreto de um princípio através da atribuição de um valor 
numérico a cada uma das variáveis. No caso específico das variáveis da importância e do peso 
abstrato os graus de leve (1), médio (2) e grave (4). 
244 Inicialmente basta lembrar que qualquer base com expoente 0 é igual a 1: x° = 1. Logo, no eixo das 
ordenadas (encargo tributário) a função deveria passar pelo ponto que representa o número 1, ao invés 
de passar pelo ponto zero.   
245 In casu, a utilização de uma função exponencial com base 2: 2° = 1, 2¹ = 2, 2² = 4. 
246  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. 1. Madrid: Centro de Estudos Políticos 
y Constitucionale, 2008, p. 540. 
247 O que é contrário à ideia de aumento aritmético ou linear e à ideia de aceleração constante da 
importância de um princípio. 
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geométrica248. Na aplicação do Direito, um princípio estruturante teria, por exemplo, 

um peso quatro vezes maior do que um princípio constitucional especial. Na 

ponderação com outros princípios, sua eficácia poderia ser reduzida ao seu núcleo, 

contudo nunca eliminada. A mesma ideia, adaptada, pode ser aplicada à distribuição 

do encargo tributário com supedâneo na essencialidade socioambiental. 

Dessa forma, um aspecto determinante do modelo proposto é que o encargo 

tributário deva recair, em sua maior parte, sobre os produtos e serviços não-

essenciais (zonas B e C), aliviando do encargo os essenciais (zona A).  

A divisão da essencialidade lato sensu, sob o prisma socioambiental, propõe-

se em 3 zonas. Explica-se. 

A primeira zona (A) é a da essencialidade socioambiental e divide-se em 2 

subzonas: a do mínimo existencial (A.1) e a da essencialidade stricto sensu (A.2).  

Por subzona do mínimo existencial (A.1) entenda-se aquela que se compõe 

dos produtos e serviços que preservam o estado de mínimo existencial da pessoa 

humana e do ambiente (socioambientalidade). Estariam nessa subzona, 

exemplificativamente, os itens da cesta básica, o fornecimento de energia elétrica249 

para subsistência familiar, equipamentos industriais que diminuam 

substancialmente a poluição (e.g., atmosférica), média atual (foco na redução de 

danos), defensivos biológicos e mecânicos e mesmo armamentos para as forças 

armadas a fim de garantir a soberania nacional (art. 1º, I da CF/88). Os produtos e 

serviços dessa subzona deveriam ter encargo tributário próximo a zero, como sugere 

o gráfico. O encargo a recair sobre alguns produtos, como a maioria dos tipos de 

alimentos orgânicos (principalmente os da cesta básica e in natura), deveria ser 

necessariamente zero, como forma de estimular o consumo desses alimentos sem 

contaminantes agroquímicos.  

A subzona da essencialidade stricto sensu (A.2) seria composta dos produtos 

e serviços que não fazem parte do mínimo existencial, mas que são essenciais sob o 

aspecto econômico (sustentável), social, ambiental, político, entre outros. Cite-se, 

                                                      
248  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 2. ed. 1. Madrid: Centro de Estudos Políticos 
y Constitucionale, 2008, p. 540, nota 65. 
249 HARADA, Kiyoshi. ICMS incidente sobre a energia elétrica e problemas dele decorrentes. Revista 
Tributária e Finanças Públicas, v. 115, 2014, p. 12. 
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apenas a título exemplificativo, produtos de higiene e limpeza250, alimentos em geral 

e peças de maquinário essenciais à indústria de base 251 . Ressalte-se que a 

classificação pode ser modulada para que os produtos e serviços da subzona A.2, 

devido a circunstâncias fáticas momentâneas (guerra externa ou desastres, por 

exemplo), ingressem na subzona A.1. 

A zona da não-essencialidade (B) seria uma zona residual, na qual os produtos 

e serviços que não se enquadrassem em nenhuma das outras (essenciais lato sensu 

ou nocivos) seriam nesta zona classificados. Pode-se imaginar que se inserem nesta 

categoria os veículos terrestres de uso individual e parte dos artigos de uso 

doméstico. Destaca-se que a oneração de produtos e serviços suntuários (joias, a 

maioria dos veículos náuticos, carros de luxo, extravagâncias gastronômicas etc.) 

deve estar mais próxima ao limite inicial da zona dos produtos nocivos, dada a sua 

não-essencialidade agravada.   

Por fim, na zona dos produtos e serviços nocivos252 (C), encontram-se aqueles 

que contribuem para um estado de coisas que é contrário aos fins da dignidade da 

pessoa humana na sua dimensão socioambiental, mas cuja simples proibição 

administrativa ou penal traria, contudo, mais malefícios do que benefícios, em um 

exame de proporcionalidade stricto sensu: explosão do mercado negro, por 

exemplo253. É nesta última zona que o tabaco e os agrotóxicos, das classes IV a I 

(menos tóxico ao mais tóxico), bem como os agrotóxicos introduzidos pela Lei 

12.873/2013, nesta ordem crescente de oneração, deveriam estar classificados, 

consoante esquema abaixo254: 

 

ZONA C (ordem crescente de oneração tributária) 

Classe IV < Classe III < Classe II < Classe I < Classe da Lei n° 

12.873/2013 

                                                      
250 Com encargo tributário menor para os ecologicamente sustentáveis e não agressivos à saúde 
humana. 
251 Os que não agravem e preferencialmente diminuam a poluição média 
252 Nada é menos não-essencial do que algo nocivo à saúde humana e ao ambiente. 
253 Não confundir com a mera existência de um mercado negro, que é passível de ocorrer em qualquer 
nicho econômico lícito ou não, e não é condição suficiente para se deslegitimar o uso de norma 
tributária indutora, que é um componente do nexo multicausal para a consecução da finalidade da 
norma. 
254 Esquema desenvolvido pelo próprio autor.  
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A própria Constituição cita expressamente os agrotóxicos, ao regular a 

propaganda de certos produtos e serviços com risco real ou potencial à saúde ou ao 

ambiente, verbis:  

 

art. 220. (...) 

§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 

II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso. 

 

A propósito, é inteiramente falacioso o repetido argumento da equiparação, por 

interpretação do dispositivo acima citado, dos agrotóxicos aos medicamentos — 

produto dirigido ao restabelecimento da saúde humana e potencialmente danoso se 

usado incorretamente255.  

Por fim, pode-se verificar que existe uma zona de confisco (D) representada 

pela área fixada acima da linha que desponta do ponto e. Esse é o limite da tributação, 

a partir do qual o encargo tributário possui efeito confiscatório, o que é vedado pelo 

150, IV da CF/88.  O ponto f representa a nocividade máxima aferida para um produto 

ou serviço e traça uma linha vertical que se amolda (esbarra) aos limites traçados 

pela linha que sai do ponto e.  

Em suma, a especificação do encargo tributário com arrimo na essencialidade 

socioambiental, segundo nosso entendimento, deve adotar esses parâmetros. É 

                                                      
255 Primeiro porque as plantas que recebem pulverização de agrotóxicos não estão necessariamente 
doentes. Ao contrário, a prática da pulverização preventiva é corriqueira e recomendada por entes e 
órgãos públicos responsáveis pela extensão rural. Estes, com destaque para a Embrapa, por sua vez, 
são compostos, na maioria, por funcionários que receberam doutrina científica que atende em grande 
parte, coincidência ou não, aos interesses de agentes econômicos e, por essa razão, não conseguem 
elaborar e pôr em prática um modelo não-químico para a agricultura, tal como preconizado pela 
Diretiva 2009/128/CE. Segundo porque os agrotóxicos contaminam quimicamente o ambiente como 
um todo e com grande persistência, vide o caso do DDT. Terceiro porque a realidade da saúde do 
trabalhador rural, que lida diretamente com a pulverização de agrotóxicos, é prova de que o contato 
constante com doses pequenas de um agrotóxico potente (classe I ou a nova classe da Lei n° 
12.873/2013) ou não (Classe IV) leva ao efeito cumulativo e, por consequência, a enfermidades das 
mais variadas, inclusive o câncer. Ninguém ingere medicamento, sem orientação médica, sem que ao 
menos se sinta doente. Não vamos aqui, obscurecendo a realidade, culpar o trabalhador rural, que 
debaixo de um sol escaldante tropical, sobretudo no verão, não suporta e é obrigado a retirar o traje 
de proteção idealizado pela indústria, o qual mais se parece com um traje espacial sem climatização 
que busca o total hermetismo em face do meio externo. Vide:  LUTZENBERGER, José. Manual de 
Ecologia: do jardim ao poder. 11. ed. Porto Alegre: L&PM, 1992, p. 106. 
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preferível, todavia, que estudos econométricos sejam conduzidos com o escopo de 

aferir, ao teste de variáveis para simulação de uma realidade artificial256, todos os 

modelos possíveis de implementação de diferentes alíquotas nas diferentes zonas 

propostas. Medidas que o legislador e o administrador devem se acostumar a adotar, 

mesmo se não houver certeza nas simulações, face à relevância do bem jurídico da 

vida sob proteção257. 

 

3.2 Os parâmetros de potabilidade da água 

 

A água é um dos elementos fundantes de todas as formas de vida. Sem água 

nenhum processo fisiológico seria possível. Sem ela, as células do corpo humano 

morreriam. Mais de 70% (setenta por cento) do corpo humano é feito de água e, 

coincidentemente, mais de 70% (setenta por cento) da Terra é coberta de água. A 

água cria, assim, o ambiente para sustentar e nutrir plantas e animais — inclusive, o 

ser humano258.  

 Dada sua importância para a vida e cujo acesso goza do status de direito 

humano essencial 259 , espera-se um rígido controle de seus parâmetros de 

potabilidade, que visem a garantir a ausência de riscos potenciais à saúde de quem 

dela faz uso diário para suas necessidades fisiológicas.  

 Não parece ser, todavia, o que ocorre no Brasil. 

 Há estudos que comprovam a presença de contaminantes emergentes na 

água de mananciais e na água tratada, em diferentes amostras coletadas em 

diversas capitais dos estados brasileiros 260 . Especificamente no estado de São 

                                                      
256  GORE, Albert. The Future: Six Drivers of Global Change. New York: Random House, 2013, p. 29. 
257  FOLLONI, André. Isonomia na Tributação Extrafiscal. Revista Direito GV, v. 10, p. 201–220, 2014, 
p. 210-217. 
258 NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Follow the Water: Finding a 
Perfect Match for Life NASA Fact Sheet. Disponível em: 
<https://www.nasa.gov/vision/earth/everydaylife/jamestown-water-fs.html>. Acesso em: 
6 maio 2018. 
259  Para mais informações sobre o direito humano à água potável, consultar: MARQUES JÚNIOR, 
William Paiva. O reconhecimento do caráter bifronte da água: direito humano e da natureza. In: 
ALMEIDA, Enéa de Stutz e; BORGES, Paulo César Corrêa. (Org.). Direitos humanos e efetividade: 
fundamentação e processos participativos. Florianópolis: CONPEDI, 2016, v. 01, p. 416-436.  
260 MACHADO, Kelly C. A preliminary nationwide survey of the presence of emerging contaminants in 
drinking and source waters in Brazil. Science of the Total Environment, n° 572, p. 138-146, 2016.  
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Paulo, houve, no ano de 2016, a detecção de 12 (doze) tipos diferentes de agrotóxicos 

na água de mananciais (principalmente, carbendazim e atrazina) e água tratada 

(sobretudo, atrazina), após o recolhimento de 64 amostras261.  

 A par da análise da realidade legislativa em nível federal e considerando a 

magnitude da empreitada, não se almeja verificar, nesta obra, a realidade de cada 

estado-membro e município da Federação, com relação ao controle de parâmetros 

de potabilidade da água. Optou-se pelo exame mais detido, embora não exclusivo, da 

realidade do Município de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, cujos dados 

são mais acessíveis à coleta por parte do autor.  

 

3.2.1 A regulação dos parâmetros de potabilidade da água no Brasil: um panorama 

 

 A regulação dos parâmetros, mínimos, de potabilidade da água no Brasil é 

inteiramente infralegal porquanto a Lei do Saneamento Básico (Lei n° 11.445/2007) 

remete em seu art. 43, parágrafo único, ao regramento administrativo a ser dado pela 

União: 

 

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, 

incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos 

oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de 

manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e 

contratuais. 

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da 

água. 

 

 Atualmente, o ato normativo infralegal que define, em nível nacional, os 

procedimentos de controle (e de vigilância) da qualidade da água tratada para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade (atendimento dos parâmetros de 

potabilidade) é o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 

                                                      
261 MONTAGNER, Cassiana Carolina; VIDAL, Cristiane; ACAYABA, Rapahel D´Anna; JARDIM, Wilson F.; 
JARDIM, Isabel Cristina; UMBUZEIRO, Gisela de Aragão. Trace analysis of pesticides and an 
assessment of their occurrence in Brazilian surface and drinking waters. Analytical Methods, v. 6, p. 
6668-6677, 2014. 

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
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do Ministério da Saúde, que incorporou o texto da antiga Portaria MS nº 2.914 de 

2011. 

 No Anexo 7 do Anexo XX (Tabela de Padrão de Potabilidade para Substâncias 

Químicas que Representam Risco à Saúde) da citada portaria estão arrolados 38 

(trinta e oito) parâmetros relativos a agrotóxicos (e alguns metabólitos), com os 

respectivos valores máximos permitidos (VMPs), em microgramas por litro (μg/L). 

 A água bruta (do manancial) e a água tratada pelo sistema de distribuição 

devem passar por análises laboratoriais, semestralmente (Anexo 12 do Anexo XX da 

Portaria), a fim de que se possa constatar se os parâmetros relativos a agrotóxicos 

se encontram dentro dos VMPs respectivos. 

 O Anexo XX da Portaria define que a água de mananciais pode ser tratada 

tanto por (i) sistema (art. 5°, VI) ou (ii) por solução alternativa de abastecimento de 

água, que, no último caso, pode ser coletiva (art. 3° e art. 5°, VII) ou individual (4° e 

art. 5°, VIII). Exemplo de solução alternativa coletiva é o de um município fornecer 

água à população local ao se extrair água de uma cachoeira reservada 

exclusivamente para esse fim, sem os rigores do tratamento de água 

convencional262. No caso da solução alternativa individual, os poços artesianos são 

o exemplo mais comum.  

 O conceito de água potável é dado pelo art. 5°, II do Anexo: “água que atenda 

ao padrão de potabilidade estabelecido neste Anexo e que não ofereça riscos à 

saúde”. Interessante observar que o Anexo XX da Portaria traz a conjugação de 2 

(dois) requisitos para a aferição de potabilidade: (i) atender ao padrão de potabilidade 

positivado no Anexo e (ii) não oferecer riscos (concretos) à saúde.  

 O controle primário da qualidade da água (microbiológico e químico) é feito 

pelo agente, público ou privado, responsável pelo sistema ou pela solução alternativa 

coletiva. Já o controle secundário — fiscalização dos agentes responsáveis —  é  feito 

por munícipios, estados-membros e União.  

 Aos municípios cabe, primordialmente, exercer o controle da qualidade da 

água em sua área de competência em relação aos responsáveis pelos sistemas e 

soluções alternativas coletivas (art. 12, I) e executar ações estabelecidas no 

                                                      
262 É o caso do município de Maquiné/RS.  
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Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(VIGIAGUA). Aos estados-membros cabe, complementarmente, fiscalizar o controle 

da qualidade da água por municípios e agentes responsáveis por sistemas e 

soluções, bem como fiscalizar o cumprimento do VIGIAGUA (art. 11, I e II); ao passo 

que à União cabe fiscalizar os demais entes da Federação e os responsáveis e, 

igualmente, traçar as ações que serão executadas no âmbito do VIGIAGUA (art. 7°, I 

e II). 

Vê-se, assim, que a União não executa diretamente as ações de controle in 

locu da potabilidade da água, limitando-se a estabelecer linhas gerais, delegando a 

estados-membros e municípios a execução da fiscalização das análises 

laboratoriais feitas pelos responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas 

coletivas de abastecimento de água (art. 13, I). 

Outro importante tema tratado no Anexo XX diz respeito aos métodos 

analíticos e aos laboratórios responsáveis pelas análises de água. O Anexo define os 

métodos analíticos a serem utilizados pelos laboratórios (art. 22) e estatui que à 

União caberá “estabelecer as diretrizes para operacionalização das atividades 

analíticas de vigilância da qualidade da água para consumo humano” (art. 17, II). 

Prevê, ainda, que os responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas 

deverão “estruturar laboratórios próprios e, quando necessário, identificar outros 

para realização das análises dos parâmetros estabelecidos” (art. 20). Ou seja, as 

análises laboratoriais são feitas, a princípio, pelos próprios gestores dos sistemas de 

abastecimento de água em laboratórios próprios. A utilização de laboratórios 

terceirizados é, portanto, subsidiária (art. 21). 

 Dentre os deveres dos responsáveis pelos sistemas insere-se a notificação à 

autoridade pública em caso de “situações que possam oferecer risco à saúde” (art. 

26, V). Embora não seja o escopo deste trabalho a análise do controle microbiológico 

da água, verifica-se que o Anexo XX dá especial tratamento preferencial a esse tipo 

de controle, que é notoriamente menos dispendioso do que o controle químico. 

Mesmo assim, o Anexo XX não deixa explícito o que deve ser feito em caso de 

situações de emergência, em que os parâmetros microbiológicos são ultrapassados 

(desatendidos) por meio de constatação em análise laboratorial:  
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quando o padrão microbiológico estabelecido no Anexo I desta Portaria for 

violado, os responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água para consumo humano devem informar à autoridade de 

saúde pública as medidas corretivas tomadas (art. 27, § 6°) 

 

 O Anexo não deixa claro quais seriam as “medidas corretivas”, deixando ao 

alvedrio de cada responsável tomar as medidas que entenderem pertinentes. Em 

nenhuma passagem do texto é regulada a interrupção no abastecimento de água, 

seja por contaminação microbiológica, seja por contaminação química graves.   

 No tocante ao controle químico da água, o Anexo determina que “a água 

potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que 

representam risco à saúde e cianotoxinas, expressos nos Anexos VII e VIII e demais 

disposições deste Anexo”. O Anexo VII é aquele, precisamente, no qual constam os 

parâmetros de potabilidade referentes a agrotóxicos.  Deve-se consignar que o art. 

39, § 3°, traz disposição de difícil interpretação no que concerne a parâmetros 

analíticos que não se adequem aos respectivos VMP:  

 

na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expresso nos Anexos 

VII, VIII, IX e X, eventuais ocorrências de resultados acima do VMP devem ser 

analisadas em conjunto com o histórico do controle de qualidade da água e não 

de forma pontual.  

   

 Ou seja, não se explicita o que seja um histórico — um lapso temporal mínimo 

— que possa ser tido como suficiente para a adoção das medidas cabíveis à 

preservação da saúde pública. Esse mesmo dispositivo é repetido no art. 41, § 6°. Por 

outro lado, um resultado acima do VMP é, per se, indicativo de que a água não é, 

naquele momento, potável.  

 O Anexo XX traz a previsão de planos de amostragem que consistiriam em 

coletas de água bruta (do manancial) “para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de avaliação de risco à saúde 

humana” (art. 40). Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e 

solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano devem 
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elaborar e submeter para análise da autoridade municipal de saúde pública o plano 

de amostragem de cada sistema e solução (art. 41, caput).  

Dispensa-se a análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for 

detectado na saída do tratamento e/ou no manancial (Anexo XII, nota de rodapé n° 

5). O ato normativo prevê, também, que o plano de amostragem para os parâmetros 

de agrotóxicos deverá considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do 

manancial de contribuição, bem como a sazonalidade das culturas (art. 41, § 5°). 

A norma de regência assevera que cabe ao Ministério da Saúde, e às 

Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, ou órgãos 

equivalentes, assegurar o seu cumprimento, aplicando penalidades sanitário-

administrativas previstas na Lei nº 6.437/1977 aos infratores. 

  O art. 44 do ato normativo colaciona importante hipótese no sentido de que 

sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o responsável pelo 

sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água e as autoridades 

de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação e tomar as medidas 

cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem prejuízo das providências 

imediatas para a correção da anormalidade. 

 Em caso de desconformidades com o padrão de potabilidade da água ou de 

outros fatores de risco à saúde, conforme relatório técnico, a autoridade de saúde 

pública competente determinará ao responsável pela operação do sistema ou 

solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano que (i) 

amplie o número mínimo de amostras, (ii) aumente a frequência de amostragem e 

(iii) realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais (art. 46). 

 Por fim, o Anexo XX da Portaria prevê que o Ministério da Saúde promoverá a 

revisão do Anexo no prazo de 5 (cinco) anos (outubro de 2022) ou a qualquer tempo. 

 

 

3.2.2 As críticas ao ato normativo federal que regula os parâmetros de potabilidade 

  

Algumas críticas — não exaustivas, contudo — podem ser tecidas, tanto às 

disposições do ato normativo federal que regula os parâmetros de potabilidade da 

água distribuída por sistemas ou soluções coletivas, quanto à sua (não) aplicação.  
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Vejamos um a um, em pormenores.  

 

3.2.2.1 A ausência de planos de contingência 

 

 O primeiro aspecto importante acerca do ato normativo que regula os 

parâmetros de potabilidade da água no Brasil é a lacuna no que tange à previsão de 

planos de contingência no caso de contaminação de mananciais — água bruta não 

potável. Ou seja, os responsáveis por sistemas ou soluções alternativas coletivas 

sequer possuem o dever de acautelar, em plano minudente e detalhado, o 

abastecimento de água da população, caso surja uma situação de emergência 

traduzida por grave contaminação da água. 

O caso do Município de Monte Belo do Sul/RS, na região do Vale dos Vinhedos, 

é um exemplo lapidar de grave contaminação da água, mesmo considerando os 

parâmetros de agrotóxicos adotados no Brasil − em muito superiores aos europeus. 

O município é abastecido por 7 (sete) poços e 2 (dois) apresentaram contaminação. 

Duas das 8 (oito) amostras coletadas no segundo semestre de 2016 apresentaram, 

respectivamente, 11.697 μg/L (onze mil seiscentos e noventa e sete microgramas por 

litro) e 9.155 μg/L (nove mil cento e cinquenta e cinco microgramas por litro) de 

glifosato + AMPA na água (bruta)263, ao passo que o VMP previsto no Anexo XX é de 

500 μg/L (quinhentos microgramas por litro).  

Ou seja, a primeira amostra apresentou nível de glifosato + AMPA 2.239,40% 

(dois mil duzentos e trinta e nove por cento) superior ao VMP, enquanto que a 

segunda 1.731% (mil setecentos e trinta e um por cento) superior. Níveis bastantes 

altos na água do manancial de um único agrotóxico (glifosato) e seu respectivo 

metabólito (AMPA), muito acima do VMP, em um mesmo semestre.  

Isso indica que a água bruta deveria ser classificada como não potável, 

consoante os termos insculpidos no art. 5°, II do Anexo XX. Inobstante esse fato, a 

água foi distribuída, com essa qualidade, à população do referido município, 

atingindo adultos, idosos e, eventualmente, crianças e recém-nascidos. 

                                                      
263 RUBBO, Juliane Pastorello, Avaliação dos Controles de Agrotóxicos na Água para Consumo Humano 
dos Sistemas de Abastecimento de Água Do Rio Grande Do Sul em 2016, Escola de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 74. 
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Deve-se considerar que apenas o parâmetro glifosato + AMPA foi analisado 

no Município em comento, e mais nenhum outro tipo de parâmetro 264 . 

Hipoteticamente, se mais parâmetros de agrotóxicos fossem analisados, outros mais 

poderia ter sido encontrados.  

Como o tratamento, de tipo convencional, da água no Brasil não remove 

substâncias químicas265, a presença de contaminantes na água acima do VMP, per 

se, seria motivo suficiente para que fosse determinada a imediata interrupção do 

abastecimento canalizado à população e aplicado um plano de contingência 

previamente elaborado pelo responsável. O plano de contingência poderia consistir, 

por exemplo, em abastecimento da população por meio de caminhões-pipa até que 

fossem cessadas as causas de contaminação do manancial e sua efetiva 

descontaminação ou, caso isso não seja possível, na substituição do manancial 

contaminado por outro não contaminado e menos propenso à contaminação. 

 Em relação ao Município de Monte Belo do Sul/RS, a par da demora na 

divulgação dos resultados à população266, outra questão grave é que não há notícias 

de que as medidas acautelatórias da saúde pública acima citadas tenham sido 

determinadas pelo Poder Público aos responsáveis. Sabe-se que o Anexo XX apenas 

prevê que seja determinado ao responsável que o número mínimo de amostras seja 

ampliado e aumentada a frequência da amostragem, bem como sejam realizadas 

análises laboratoriais de parâmetros adicionais (art. 46).  

Questões como a competência administrativa para a prática de certos atos 

não serão analisadas, com profundidade, neste trabalho, uma vez que não é sua 

finalidade. Todavia entende-se que as sanções administrativas previstas na Lei n° 

6.437/1977, bem como a presunção de legitimidade, imperatividade e 

                                                      
264  RUBBO, Juliane Pastorello, Avaliação dos Controles de Agrotóxicos na Água para Consumo 
Humano dos Sistemas de Abastecimento de Água Do Rio Grande Do Sul em 2016, Escola de Saúde 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 74. 
265 RUBBO, Juliane Pastorello, Avaliação dos Controles de Agrotóxicos na Água para Consumo Humano 
dos Sistemas de Abastecimento de Água Do Rio Grande Do Sul em 2016, Escola de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 13. 
266  Somente em novembro de 2017 a contaminação ocorrida no segundo semestre de 2016 foi 
amplamente divulgada, por meio da imprensa, à população. Vide: NOAL, Flavia. Vigilância em Saúde 
do Estado aponta água sem agrotóxicos em 2017 em Monte Belo do Sul. Zero Hora. Disponível em: 
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2018/01/vigilancia-em-saude-do-estado-aponta-
agua-sem-agrotoxicos-em-2017-em-monte-belo-do-sul-cjcnggbmp032x01phqiuuc4we.html>. 
Acesso em: 6 maio 2018. 
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autoexecutoriedade dos atos da Administração sejam fundamentos jurídicos 

suficientes para (i) determinar aos responsáveis a adoção de providências 

administrativas mais enérgicas no sentido de melhor acautelar os interesses da 

saúde pública (com interrupção do abastecimento canalizado, inclusive) e (ii) impor-

lhes o dever de elaborar planos de contingência (protocolos) que prevejam, de forma 

específica, as medidas que serão tomadas pelos responsáveis em diferentes 

cenários de contaminação da água. Atualmente, o ato normativo de regência já impõe 

aos responsáveis, sem qualquer correspondência em nível legal, 

exemplificativamente, o dever de estruturar laboratórios próprios (art. 20), o que será 

tratado no tópico seguinte. 

 

3.2.2.2 Os potenciais conflitos de interesse 

 

 Verificou-se que o ato normativo em debate propicia o surgimento de conflitos 

de interesses potenciais de duas ordens.  

O primeiro conflito de interesse potencial traduz-se na execução de exames 

laboratoriais pelos próprios responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas 

coletivas de abastecimento. O art. 20 do Anexo XX determina que os responsáveis 

estruturem laboratórios próprios para realizar as análises dos parâmetros nele 

previstas. A execução das análises por terceiros dá-se em caráter subsidiário (art. 

21).  

Ocorre que se pode facilmente vislumbrar que os responsáveis pelos sistemas 

e soluções alternativas coletivas são diretamente interessados no resultado dos 

exames laboratoriais. Em outras palavras, seu interesse não é neutro em face de um 

resultado que ateste a presença de agrotóxicos na água. Um resultado que aponte a 

presença de agrotóxicos na água acima dos respectivos VMPs poderá se traduzir em 

custos financeiros extras ao responsável, a fim de se debelar a contaminação da 

matéria-prima (a água bruta) que este, com ou sem intuito lucrativo, trata para 

distribuir.  

O modelo regulatório criado pelo Anexo XX coloca, assim, nas mãos dos 

responsáveis um poder-dever de realizar as análises laboratoriais que, na prática, 

não está submetido a controle (checagem) por parte do Poder Público. Não há o dever 
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de que o responsável pague pela análise a ser contratada pelo Poder Público com 

laboratório independente (contraprova), o que faz com que o Poder Público termine 

por não conferir, por si próprio, se as análises laboratoriais, de fato, condizem com a 

verdade factual.  

Ressalte-se que boa parte dos estados-membros da Federação, que são os 

responsáveis por gerenciar o VIGIAGUA, encontram-se em situação financeira 

precária, incapazes por vezes de pagar seus servidores em dia. Dessa forma, exigir 

que o estado-membro arque com essa despesa, quando quem lucra com o 

tratamento e distribuição da água é outro267, revela-se situação hipotética intolerável 

sob qualquer ponto de vista. Quem se aproveita dos bônus da atividade econômica, 

deve arcar, simetricamente, com seus ônus: quem colhe os bônus, arca com os ônus. 

Em suma, confia-se, plenamente, na análise conduzida pelo responsável, que, 

em tese, pode ser viciada na origem. A coleta pode se dar em fonte diversa daquela 

informada ao Poder Público como sendo o manancial do qual se extrai a água bruta 

para posterior tratamento. A contratação de laboratório independente diretamente 

pelo Poder Público às expensas do responsável também não foi regulada e seria 

medida salutar para se contornar esse potencial conflito de interesses. 

Um segundo e potencial conflito de interesses, de outra ordem, é o caso de 

empresas estatais estaduais fiscalizadas pela própria Administração direta do 

estado-membro. Na federação brasileira, diversos estados-membros são 

controladores de empresas estatais que prestam o serviço de distribuição de água.  

A título de ilustração, citam-se empresas estatais de distribuição de água 

tratada dos cinco estados-membros mais populosos. No Rio Grande do Sul, a água 

tratada é distribuída, em diversos municípios, pela Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN). Na Bahia, pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA). Em Minas Gerais, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA/MG). No Rio de Janeiro, pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do 

Rio de Janeiro (CEDAE). E, finalmente, em São Paulo, pela Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP).  

                                                      
267 O responsável, que pode ser um agente privado como a Companhia Riograndense de Saneamento 
(CORSAN), sociedade de economia mista, ou a BRK Ambiental S.A., que opera em diversos municípios 
do País.   
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No caso específico do Estado do Rio Grande do Sul, a CORSAN, desde o início 

da vigência da então Portaria MS n° 2.914/2011, em 14/12/2011, e da vigência da 

Portaria SES/RS n° 320/2014, em 28/04/2015 (art. 5°), até o início de 2016, não 

realizava as análises laboratoriais de agrotóxicos, tal como estava obrigada pelos 

referidos atos normativos sanitários268.  

Tal fato, nesse aspecto, em relação ao ano de 2016, é relatado por Rubbo269: 

 

(...) a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) é responsável pelo 

abastecimento de água para consumo humano em 316 municípios do Rio Grande 

do Sul, abastecendo cerca de seis milhões de gaúchos (CORSAN, 2017). Em 2016, 

analisou 15 dos 27 parâmetros de agrotóxicos da Portaria MS 2914/2011 (Tabela 

4.1). Já em relação à Portaria SES 320/2014, a Corsan não analisou nenhum dos 

46 parâmetros de agrotóxicos na água para consumo humano em 2016. 

 

 Patente menoscabo à observância da então Portaria MS n° 2.914/2011, 

predecessora do Anexo XX, durante cinco anos (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), e da 

Portaria SES/RS n° 320/2014, ao menos no segundo semestre de 2015 e durante todo 

o ano de 2016, pode ter sido facilitado pelo fato de que o órgão fiscalizador de fato — 

com o programa VIGIAGUA estruturado, em que pese a competência concorrente dos 

municípios —  está em nível estadual (a Secretaria Estadual de Saúde). 

 É fato notório que a nomeação, pelo governador de cada estado-membro, de 

dirigentes máximos de empresas estatais estaduais, obedece a critérios 

preponderantemente políticos. O mesmo sucede com o secretariado estadual. Além 

disso, esses postos ou são cargos públicos comissionados, de livre nomeação e 

exoneração pelo governador de Estado, ou são funções de direção em empresas 

estatais, que seguem a mesma lógica de designação e destituição (em assembleia 

de cada empresa) dos cargos comissionados.  

                                                      
268 FGCIA - FÓRUM GAÚCHO DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS. Ata de Reunião da 
Comissão de Regulação de 14/03/2016. Porto Alegre: [s.n.], 2016, p. 10. 
269   RUBBO, Juliane Pastorello. Avaliação dos Controles de Agrotóxicos na Água para Consumo 
Humano dos Sistemas de Abastecimento de Água Do Rio Grande Do Sul em 2016. Escola de Saúde 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 24. 
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Mesmo que os servidores públicos de carreira queiram fazer valer a legislação 

sanitária cabível não há garantias, como a inamovibilidade de lotação, se no caso 

concreto interesses de qualquer ordem sejam contrariados.  Não é, por óbvio, do 

interesse das empresas de distribuição de água ter que arcar com os custos 

financeiros (e de imagem) de um plano de contingência em caso de contaminação 

da água bruta ou tratada.      

Dessa forma, aduz-se que apenas um órgão fiscalizador que esteja imune a 

pressões locais possa, em tese, desempenhar a contento a fiscalização de 

cumprimento dos atos normativos que dizem respeito aos parâmetros de 

potabilidade da água. As unidades do Ministério da Saúde nos estados-membros 

deveriam, segundo nossa ótica, se desincumbir de tal tarefa, centralizando o 

VIGIAGUA apenas em nível federal, de modo que se pudesse exigir dos responsáveis 

pelos sistemas e soluções alternativas coletivas as medidas que melhor atendessem 

as exigências de saúde pública em relação à potabilidade da água.     

   

3.2.2.3 Os Valores Máximos Permitidos (VMPs) 

 

 Os Valores Máximos Permitidos (VMP) de cada parâmetro de agrotóxico na 

água são dados pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 

2017 do Ministério da Saúde.  

 A título exemplificativo, apresentam-se os seguintes VMPs extraídos do Anexo 

7 do referido Anexo XX:  

 

Parâmetro CAS - Chemical Abstract Service Unidade VMP 

Glifosato + AMPA 
1071-83-6 (glifosato);  

1066-51-9 (AMPA) 
μg/L 500,00 

Metamidofós 10265-92-6 μg/L 12,00 

Endossulfam ( α β e 
sais) 

115-29-7; I (959-98-8); II (33213-
65-9);  

sulfato (1031-07-8) 
μg/L 20,00 

 

Tabela 1 - Valores Máximos Permitidos do Anexo 7 do Anexo XX 

  

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
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 O principal agrotóxico vendido no Brasil, o glifosato, juntamente com seu 

metabólito (AMPA), apresenta o maior VMP do anexo XX: 500,00 μg/L.  

Pode-se observar, ainda, que o agrotóxico metamidofós possui VMP de 12 

μg/L, embora o mesmo tenha sido proibido (em etapas) pela Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) n° 1, de 14 de janeiro de 2011, da ANVISA, por apresentar 

características neurotóxicas, imunotóxicas e provocar toxicidade sobre o sistema 

endócrino, reprodutor e desenvolvimento embriofetal. 

Outro agrotóxico, o endossulfam, havia sido proibido pela RDC n° 28, de 9 de 

agosto de 2010, por apresentar características genotóxicas, neurotóxicas, 

imunotóxicas e provocar toxicidade endócrina ou hormonal e toxicidade reprodutiva 

e sobre o desenvolvimento embriofetal. Apresenta VMP de 20 μg/L na tabela. 

 O número de parâmetros de agrotóxicos presentes no Anexo 7 do Anexo XX 

está bastante longe de representar os potenciais agrotóxicos que podem apresentar 

perigo de contaminação da água. No intuito de ampliar o rol de parâmetros de 

agrotóxicos, solúveis em água e potencialmente perigosos para a saúde humana, a 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul editou a Portaria SES/RS n° 

320/2014.   

 Portanto, no Rio Grande do Sul, além dos 38 (trinta e oito) parâmetros do Anexo 

7 do Anexo XX, devem ser analisados pelos responsáveis por sistemas e soluções 

alternativas coletivas outros 49 (quarenta e novo) parâmetros da Portaria SES/RS n° 

320/2014, totalizando 87 (oitenta e sete) parâmetros de agrotóxicos. A título 

ilustrativo, os seguintes parâmetros estão previstos na portaria gaúcha: 

   

Parâmetro 
CAS - Chemical Abstract 

Service 
Unidade VMP 

Cresoxim-metil 143390-89-0 μg/L 2.400 

Hidrazida 
maleica 

123-33-1 μg/L 1.800 

Imazetapir 81335-77-5 μg/L 1.500 

 

Tabela 2 - Valores Máximos Permitidos da Portaria SES/RS n° 320/2014 
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O aspecto que chama a atenção dentre os VMPs dos parâmetros de 

agrotóxicos na portaria gaúcha são os valores bastante altos de cada um, variando 

de 1.500 a 2.400 μg/L, mesmo se comparados aos parâmetros do Anexo XX.  

A regulação do Direito da União Europeia é, todavia, muito mais restrita, em 

termos de VMPs de parâmetros de agrotóxicos permitidos na água do que a 

legislação federal e do Rio Grande do Sul. A Diretiva n° 98/83/CE da União Europeia 

regula a qualidade da água destinada ao consumo humano e prevê os seguintes 

VMPs de agrotóxicos na água: 

 

Parâmetro VMP Unidade 

Agrotóxicos 0,1 µg/l 

Agrotóxicos (total) 0,5 µg/l 

 

Tabela 3 - Valores Máximos Permitidos da Diretiva 98/83/CE 

 

 Em suma, na União Europeia, o VMP, por cada agrotóxico, é de 0,1 µg/l. 

Enquanto isso, no Brasil (ao menos no Rio Grande do Sul), permite-se que um 

agrotóxico apenas tenha VMP de 2.400 µg/l. Isso, todavia, não é o mais grave, em 

nossa ótica. O somatório de todos os agrotóxicos presentes na água, em qualquer 

país da União Europeia, não pode ultrapassar 0,5 µg/l. Ao passo que no Brasil, em 

nível federal (Anexo XX) o limite pode atingir 1.353,03 µg/l e no plano estadual 

(Portaria SES/RS n° 320/2014), chegar à marca de 10.277,40 µg/l. O somatório dos 

dois atos normativos alcança, por conseguinte, 11.630,43 µg/l.   

Em termos práticos, é como se, em uma piscina com 2 (dois) milhões de 

bolinhas de plástico, a União Europeia permitisse apenas 1 (uma) bolinha de 

agrotóxico. Enquanto isso, o Brasil270, nessa mesma piscina, admitisse a existência 

de aproximadamente 23.260 (vinte e três mil e duzentas e sessenta) bolinhas de 

agrotóxico. Em suma, o nível permitido de agrotóxicos na água, no Brasil, é 23.260 

                                                      
270 Entenda-se como a conjugação da Portaria SES/RS n° 320/2014 com o Anexo XX da Portaria. 
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(vinte e três mil e duzentos e sessenta) vezes maior do que na União Europeia, ou 

23.160% (vinte e três mil e cento e sessenta por cento) maior. 

 Nas figuras abaixo pode ser obtido um bom resumo da questão no que 

concerne à comparação de VMPs de 4 (quatro) agrotóxicos diferentes na União 

Europeia e no Brasil (nível federal).  

 

  

 

Figura 17 - Valores Máximos Permitidos no Brasil e na União Europeia 

 

 Inobstante isso, em estudo realizado por pesquisadores da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL), publicado em 2009271 , foram encontrados em águas 

superficiais (rios) de diversas regiões orizícolas do Sul do Brasil (Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina) os agrotóxicos clomazona, tebuconazol, quincloraque, penoxsulam, 

                                                      
271 SILVA, D. R. O.; AVILA, L. A. ; AGOSTINETTO, D. ; MAGRO, T.D. ; OLIVEIRA, E. ; ZANELLA, R.; NOLDIN, 
J.A. . Monitoramento de agrotóxicos em águas superficiais de regiões orizícolas no sul do Brasil. 
Ciência Rural (UFSM. Impresso), v. 39, p. 2383, 2009. 

http://lattes.cnpq.br/1697483590257639
http://lattes.cnpq.br/5245663326931142
http://lattes.cnpq.br/8307084456849136
http://lattes.cnpq.br/8477273797750463
http://lattes.cnpq.br/8477273797750463
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3-hidróxido-carbofurano e imazapique. Nenhum desses 6 (seis) agrotóxicos está 

previsto nas respectivas relações do Anexo XX ou da Portaria SES/RS n° 320/2014.  

 Em suma, os atos normativos brasileiros, tanto em nível federal como em nível 

estadual, não conseguem abarcar todo o potencial de risco trazido pelos agrotóxicos 

em comercialização no território nacional. O fato de o Estado do Rio Grande do Sul 

ter uma legislação mais abrangente (rigorosa) no tocante aos agrotóxicos que devem 

ser pesquisados na água significa apenas que nessa unidade da Federação o quadro 

de risco potencial é menos opaco do que nas demais unidades. Em outros estados 

sequer se estabelecem VMPs para diversos tipos de agrotóxicos previstos na 

Portaria SES/RS n° 320/2014. Isso se traduz em um somatório que pode superar os 

11.630,43 µg/l nessas unidades.  

Quando sequer se deve pesquisar o que é um risco potencial (um determinado 

agrotóxico), o limite do VMP dele é, logo, infinito. De outra banda, o fato de um Estado-

membro como o Rio Grande do Sul, traçar limites para agrotóxicos utilizados 

largamente em todo o território nacional, como a abamectina, e a União e outros 

Estados não fazerem o mesmo em relação a substâncias que são usadas em todo o 

território nacional revela a incoerência normativa dentro do Estado brasileiro, 

expondo largas parcelas da população a riscos que sequer podem ser percebidos. 

 Se isso não bastasse há o problema da contaminação da água com 

agrotóxicos contrabandeados pela fronteira brasileira. Esses, segundo o Anexo XX, 

sequer devem ser pesquisados, mesmo em casos notórios de apreensão, como na 

fiscalização do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2015 e 2016 em uma 

mesma propriedade rural de cultivo de arroz no município de Santa Cruz do Sul, onde 

foram encontrados em uso dois agrotóxicos contrabandeados (de uso proibido no 

Brasil): Cyperex 75 WDG  (pirazossulfurom-etílico) e Mertin 400 (hidróxido de fentina), 

tendo este último contaminado o solo daquela propriedade e sendo 

reconhecidamente tóxico ao meio ambiente e a organismos aquáticos272.  

É uma questão de lógica deduzir que a água contaminada por esses 

agrotóxicos ao escoar da lavoura de arroz contamina o curso d´água mais próximo 

                                                      
272 MPRS - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul: fiscalização encontra 
agrotóxicos ilegais e contrabandeados em propriedade rural. Disponível em: 
<https://www.mprs.mp.br/noticias/41147/>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
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que aflui para o rio mais importante da região (rio Taquari), que por sua vez é um dos 

afluentes do rio Jacuí, o rio mais importante do Rio Grande do Sul e manancial da 

capital gaúcha. Esse é outro exemplo de exposição da população ao risco (uso de 

agrotóxicos contrabandeados) que sequer tem previsão de monitoramento nos atos 

normativos que regulam a potabilidade da água, mesmo quando comprovado o ato 

ilícito. 

 

3.2.2.4 Outros aspectos: periodicidade, metodologia, plano de amostra e falta de 

transparência 

 

 O número mínimo de amostras para pesquisa de agrotóxicos e a frequência 

para o controle da qualidade da água está prevista no Anexo XII; a saber, 1 (uma) 

amostra a cada semestre. Ou seja, segundo o ato normativo de regência, a coleta de 

duas amostras por ano seria suficiente para aferir a potabilidade da água distribuída. 

 A mencionada regra desconsidera duas variáveis importantes.  

 A primeira variável é a sazonalidade da dispersão de agrotóxicos em lavouras. 

Cada cultura agrícola tem um ciclo de desenvolvimento próprio. Há, por exemplo, 

culturas de inverno e de verão. Por isso, a pulverização de agrotóxicos se dá em 

diferentes meses do ano com relação a cada cultura.  

 A segunda variável é que a precedência de chuvas ao dia da coleta da amostra 

influencia na concentração de contaminantes (entres eles, os agrotóxicos) na água. 

É sabido que chuvas podem fazer transportar, de uma só vez, grandes quantidades 

de agrotóxicos para cursos d´água. A água da chuva e os agrotóxicos são drenados 

de lavouras, tal como na lavoura de arroz, que é cultivado tradicionalmente em solo 

inundado. 

 Dessa forma, a título de ilustração, um responsável por sistema de 

abastecimento mal-intencionado poderia “modular” a data da coleta de forma a não 

coincidir nem com os dias posteriores ao período da pulverização de agrotóxicos em 

determinada bacia hidrográfica e nem com os dias subsequentes a chuvas fortes que 

pudessem aumentar a concentração de agrotóxicos na água. Através desse ardil e 

utilizando o número mínimo de amostras a que esta obrigado a coletar (duas por 

semestre, repita-se) seria possível ao responsável por sistema de abastecimento 
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produzir resultado que não condiz com a realidade de determinado manancial ao 

longo de todo o ano. 

  Além disso, os planos de amostragem do art. 41, § 5° do Anexo XX para os 

parâmetros de agrotóxicos deixam de ser elaborados. É o caso da CORSAN, maior 

distribuidora de água do Estado do Rio Grande do Sul. Esta, além de não fazer até o 

ano de 2016 as análises de todos os parâmetros de agrotóxicos previstos nos atos 

normativos de regência, igualmente não possuía plano de amostragem. Ou seja, de 

fato, os responsáveis por sistemas de abastecimento não fazem avaliação dos usos 

de agrotóxicos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição e nem da 

sazonalidade das culturas.  

 A ausência de regramento específico e minudente sobre a metodologia do 

controle de parâmetros de agrotóxicos é outro ponto problemático da norma vigente. 

Mesmo que seja contratado laboratório terceirizado, não há obrigatoriedade de que 

o mesmo se responsabilize pela coleta da amostra, podendo a mesma ser enviada 

pelo próprio interessado (o responsável pelo sistema de distribuição). Deve-se 

ressaltar que a etapa crucial da produção de uma prova pericial é a coleta. Se a 

amostra coletada não é idônea, o resultado não será idôneo igualmente, por mais 

cientificamente fidedigno que seja o laudo do laboratório contratado. Não é difícil 

imaginar que uma responsável por sistema ou solução coletiva ardilosa, ao invés de 

enviar água do manancial eventualmente contaminado, possa enviar ao laboratório 

contratado água mineral engarrafada.  

 Esse quadro poderia ser revertido por meio da edição de regra que obrigasse 

os responsáveis por sistemas de abastecimento a contratarem laboratórios 

terceirizados para fazerem também a coleta de amostras ao longo do ano a cada 

quinzena ou mês, desde que o dia da coleta fosse sucedido por dia de chuvas em 

determinado patamar que ensejasse o carregamento das moléculas de agrotóxicos 

pela bacia hidrográfica onde se insere o manancial. A coleta quinzenal ou mensal na 

forma acima proposta cobriria a extensão da sazonalidade das culturas e permitiria 

o controle mais adequado de eventuais dispersões de agrotóxicos que não tivessem 

relação com a referida sazonalidade (lançamento criminoso de agrotóxicos em curso 

d´água).  
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 Nada disso adiantaria, porém, se o Estado não fizesse, em amostragem 

aleatória e eventual, a contraprova do laudo do laboratório contratado, coletando na 

mesma oportunidade amostra de determinado manancial e comparando os seus 

resultados com o do último. Como o laboratório terceirizado tem interesse 

econômico em manter o contrato com o responsável por sistema e solução coletiva, 

o mesmo não estaria infenso a entrar em conluio com a última a fim de fraudar as 

análises. 

 Outro ponto a ser destacado é a ausência de transparência quanto aos laudos 

de análise de agrotóxicos na água realizados pelas responsáveis por sistemas de 

distribuição. As análises, quando são feitas, são arquivadas em sistema do Ministério 

da Saúde inacessível ao público. Da mesma forma, em regra, as responsáveis pelos 

sistemas de abastecimento não tornam acessíveis sponte propria os laudos 

analíticos em seus sítios na Internet, o que está em descompasso com a Lei de 

Acesso à Informação (art. 8°, § 2° da Lei n° 12.527/2011). 

 

3.3 O arcabouço jurídico sobre controle de agrotóxicos no Brasil 

 

O marco legal federal dos agrotóxicos no Brasil tem início em 1989 com a Lei 

7.802/1989, fruto de intensa mobilização à época de movimentos ambientalistas, 

com destaque para a liderança do ambientalista José Lutzenberger. Anteriormente 

várias legislações estaduais tomaram a dianteira ao regular a matéria, como é 

exemplo a pioneira Lei Estadual n° 7.747 de 22 de dezembro de 1982 do Rio Grande 

do Sul.  

Vejamos, inicialmente, a influência do Direito da Integração do Cone Sul sobre 

o ordenamento jurídico interno brasileiro.    

  

3.3.1 Os tratados do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)  

 

 Primeiramente, cumpre consignar que existe um desnível legislativo bastante 

acentuado entre os diferentes ordenamentos jurídicos internos de cada país-membro 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado pelo Tratado de Assunção em 
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1991273. No que se refere ao marco regulatório dos agrotóxicos, em que pese suas 

vicissitudes e necessidade de mais avanços, a legislação interna brasileira (Lei n° 

7.802/1989) ainda é a mais desenvolvida e protetiva no âmbito do Cone Sul da 

América274.  

Na Argentina a regulação dos agrotóxicos é feita por meio de ato normativo 

infralegal (Resolução n°350 de 08/09/1999) que delega o registro, o controle e a 

fiscalização ao Ministério da Agricultura e Pecuária daquele país. A avaliação 

toxicológica de riscos à saúde humana de ingredientes ativos novos, feita no Brasil 

por equipe técnica de um ente público (ANVISA) composta de aproximadamente 30 

(trinta) pessoas, é feita na Argentina por um único perito ad hoc credenciado, 

responsável dar um parecer favorável ou não ao registro do ingrediente ativo. Adota-

se, ainda naquele país, o sistema de registro por equivalência, que passou a ser 

adotado no Brasil com o Decreto n° 4.074/2002275.      

 No Uruguai o marco regulatório é ainda mais fraco, arrimado em um decreto 

presidencial que estabelece a necessidade de registro e as informações que devem 

ser prestadas. Não há avaliação ecotoxicológica e a avaliação humano-toxicológica 

é precária, com base em informações que podem ser consideradas insuficientes276. 

O Paraguai, país onde virtualmente não existe qualquer controle de registro de 

agrotóxicos, no que se refere a estudos toxicológicos para o meio ambiente e a saúde 

humana, exige apenas o registro do produto no país de origem,  desconsiderando  se 

                                                      
273 BRASIL. Decreto 350/1991. Promulga o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre 
a República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental 
do Uruguai (TRATADO MERCOSUL). Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0350.htm>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
274 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e 
administrativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 75 
275 Vide reclamação feita pela Argentina em 14/11/2011 ao Grupo Mercado Comum contra os 
“Obstáculos al ingresso de produtos Fitosanitarios Argentinos en el Mercado Brasileño. No 
incorporación de las Resoluciones GMC n° 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 y 71/1998 lo que impede su 
entrada en vigencia en el MERCOSUR”, culminado no laudo do Tribunal Arbitral ad hoc do MERCOSUL 
para dirimir essa controvérsia entre os dois países. MERCOSUL. Laudo Arbitral sobre a Controversia 
entre da República Argetina y la Reública Federativa del Brasil sobre: “Obstáculos al ingresso de 
produtos Fitosanitarios Argentinos en el Mercado Brasileño. No incorporación de las Resoluciones 
GMC n° 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 y 71/1998 lo que impede su entrada en vigência em el 
MERCOSUR. Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3094/1/secretaria/ 
resoluc%C3%B5es_1996>. Acesso: 09 dez. 2014. 
276 VAZ, Paulo Afonso Brum. O direito ambiental e os agrotóxicos: responsabilidade civil, penal e 
administrativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 77 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0350.htm
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3094/1/secretaria/%20resoluc%C3%B5es_1996
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3094/1/secretaria/%20resoluc%C3%B5es_1996
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o registro é apenas para exportação ou também para uso interno277.   

No contexto do MERCOSUL, destaca-se o Grupo Mercado Comum (GMC), 

previsto nos arts. 13 a 15 do Tratado de Assunção como órgão decisório executivo e 

responsável, entre outros, por “propor medidas concretas tendentes à aplicação do 

Programa de Liberação Comercial” e fixar os programas de trabalho, formado por 

representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, da Economia (Fazenda) e 

Bancos Centrais.  

Nesse contexto, o GMC editou as Resoluções n°ˢ 48/1996, 87/1996, 149/1996, 

156/1996 e 71/1998, que dispuserem sobre regras de registro de agrotóxicos a 

serrem adotadas no MERCOSUL. Tomou-se como paradigma o sistema de registro 

argentino, objetivando-se derrogar, ipso facto, o sistema de registro brasileiro, mais 

rigoroso. As resoluções autorizavam, expressamente, a comercialização de 27 (vinte 

e sete) ingredientes ativos nos países-membros, independentemente de haver 

qualquer estudo ecotoxicológico de impactos à saúde humana ou ambiental. No 

Brasil alguns desses ingredientes ativos tiveram seu uso restringido (por exemplo, o 

monocrotofós) ou, pior, já haviam sido proibidos.  

A recusa do Brasil em aplicar as Resoluções redundou no acionamento pela 

Argentina do Sistema de Solução de Controvérsias do MERCOSUL em novembro de 

2001. Um Tribunal Arbitral ad hoc foi constituído e condenou a República Federativa 

do Brasil278 a: 

 

(...) incorporar a su ordenamiento jurídico interno las Resoluciones GMC N° 

48/1996, 87/1996, 149/1996, 156/1996 y 71/1998, así como, si fuera necesario, 

adoptar las medidas y dictar las normas jurídicas internas que aseguren la 

efectiva aplicación de estas normas, sin prejuicio de su derecho a aplicar, en los 

casos concretos y específicos en que así corresponda, las restriciones 

autorizadas por el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980.  

                                                      
277 RIOS, Aurélio da Veiga. O Mercosul, os Agrotóxicos e o Princípio da Precaução. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo, Ed. RT, n. 28/41, 2002 out-dez, p. 47ss, 2002.   
278 MERCOSUL. Laudo Arbitral sobre a Controversia entre da República Argetina y la Reública 
Federativa del Brasil sobre: “Obstáculos al ingresso de produtos Fitosanitarios Argentinos en el 
Mercado Brasileño. No incorporación de las Resoluciones GMC n° 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 y 
71/1998 lo que impede su entrada en vigência em el MERCOSUR. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/innovaportal /v/3094/1/secretaria/ resoluc%C3%B5es_1996>. Acesso: 09 
dez. 2014. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3094/1/secretaria/%20resoluc%C3%B5es_1996
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 O Brasil ancorou a defesa de seu sistema de controle e registro de agrotóxicos 

no art. 50 do Tratado de Montevidéu279 e essa exceção à aplicação das Resoluções 

do GMC foi expressamente reconhecida no laudo arbitral.  

Se as Resoluções do GMC tivessem efeito imediato ou aplicabilidade direta280, 

ou se não existissem as restrições autorizadas pelo art. 50 do Tratado de Montevidéu, 

esses atos normativos do MERCOSUL alterariam substancialmente a regulação 

brasileira sobre agrotóxicos, enfraquecendo-a sobremaneira.  

 A despeito da expressa determinação no laudo arbitral de incorporação ao 

Direito brasileiro das Resoluções GMC 48/1996, 87/1996, 149/1996, 156/1996 e 

71/1998, o Brasil escudou-se no art. 50 do Tratado de Montevidéu para não cumpri-

las. De fato, vários ingredientes ativos previstos nessas Resoluções foram proibidos 

posteriormente no Brasil, entre eles o endossulfam, sem que houvesse notícias de 

novas reclamações de Estados-partes do MERCOSUL.   

  

3.3.2 A Lei n° 7.802/1989 

 

O controle estatal sobre agrotóxicos que consiste na autorização, reavaliação 

e proibição dessas substâncias, além de outros temas conexos 281 , é realizado, 

atualmente, nos termos da Lei n° 7.802/1989.  

                                                      
279 “Artículo 50: “Ninguna disposición del presente Tratado será interpretada como impedimento para 
la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: a) Protección de la moralidad pública; 
b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; c) Regulación de las importaciones o exportaciones 
de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los 
demás artículos militares; d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los 
vegetales; e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; f) Protección del patrimonio nacional 
de valor artístico, histórico o arqueológico; y g) Exportación, utilización y consumo de materiales 
nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o 
aprovechamiento de la energía nuclear”. BRASIL. Decreto 87.054/1982. Promulga o Tratado de 
Montevidéu. Disponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-
1989/D87054.htm>. Acesso em: 16 dez. 2014. 
280 O Supremo Tribunal Federal (STF) não aceita a tese da incorporação automática de tratados no 
Direito interno, mesmo os tratados de integração do Mercosul. A nossa Corte Maior entende ser 
necessária a incorporação de qualquer tratado mediante diversos ciclos compostos por atos do 
Congresso Nacional e do Poder Executivo brasileiros. BRASIL. CR 8279 AgR / AT – ARGETINA – Ag. 
Reg. na Carta Rogatória, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJU 10.08.2000, p. 6. 
281  A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, a classificação, a inspeção e a fiscalização (art. 1°).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D87054.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D87054.htm
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A Lei define que agrotóxicos não são somente os meios e as substâncias 

biocidas físicas, biológicas e químicas — com predominância inconteste das 

químicas, por isso a associação frequente da palavra “agrotóxico” apenas com estas 

— utilizadas a pretexto de combater “pragas” no meio rural mas também os que são 

utilizados ambientes urbanos282, hídricos e industriais para tal fim (art. 2°, I, “a”), bem 

como as substâncias “desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento” (art. 2°, I, “b”), que nada tem a ver com a função biocida dos agrotóxicos.  

Do mesmo modo, são definidos como componentes “os princípios ativos, os 

produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados 

na fabricação de agrotóxicos e afins” (art. 2°, II). Assim, o que tecnicamente convém 

chamar de agrotóxico é, na verdade, uma mistura que engloba um ou mais princípios 

ativos (moléculas biocidas) e a “calda tóxica”, que é composta por sua vez de 

ingredientes inertes e aditivos, cuja análise dos componentes sequer é prevista 

dentre os parâmetros de agrotóxicos previstos na legislação de regência sobre 

potabilidade da água, que se restringe aos princípios ativos. 

Esse diploma legal estabeleceu o controle tripartite quanto à autorização 

(registro), reavaliação e proibição de agrotóxicos delegando aos “órgãos [rectius: 

órgãos e entes] federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde [ANVISA], do 

meio ambiente [IBAMA] e da agricultura [MAPA]” esse mister (art. 3° e art. 9°). 

Segundo a Lei (art. 3°, § 6°) não são registráveis agrotóxicos, componentes e 

afins: 

 

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus 

componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes 

provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; 

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de 

acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica; 

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo 

com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica; 

                                                      
282 Produtos ditos “domossanitários” como inseticidas, raticidas etc. de uso doméstico e vendidos em 
prateleiras de supermercado. 
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e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, 

com animais, tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos 

atualizados; 

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. 

 

O processo administrativo de impugnação ou cancelamento de registro de 

agrotóxicos por entes da sociedade é parcialmente disciplinado no art. 5° que remete 

ao regulamento, determinando que o prazo de tramitação não exceda 90 (noventa) 

dias, embora, na prática, o mesmo não seja respeitado, como são exemplos as 

resoluções da ANVISA que proibiram os agrotóxicos endossulfam e metamidofós. 

A Lei ainda disciplina questões afetas a embalagens (art. 6°), rótulos (art. 7°) e 

publicidade (art. 8°) de agrotóxicos.  

A emissão de receita ou receituários agronômicos, que são mal comparados a 

receituários médicos, para venda de agrotóxicos e afins aos usuários, é feita, em 

regra, por profissionais legalmente habilitados, “salvo casos excepcionais que forem 

previstos na regulamentação desta Lei” (art. 13). Dentre os profissionais habilitados 

a prescrever agrotóxicos encontram-se, além dos agrônomos, os técnicos em 

agronomia. Tais profissionais, formados com idade a partir de 16 (dezesseis) anos, 

embora não possam comprar agrotóxicos, podem receitá-los livremente, o que 

parece ser uma evidente incongruência da legislação. 

Uma lacuna notável da Lei é a reavaliação periódica de agrotóxicos, que tem 

previsão em legislação estrangeira, como é exemplo a Diretiva n° 128/2009 da União 

Europeia.  

Outra omissão inescusável da lei diz respeito ao regramento da pulverização 

aérea e terrestre de agrotóxicos. A primeira, que é a forma mais grave, pelo fenômeno 

da deriva (carregamento pelo vento), pode atingir pontos do território a até 32 km do 

alvo 283 . Na União Europeia a pulverização aérea foi praticamente proibida, 

restringindo-se a casos excepcionais. 

                                                      
283 FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Nota informativa contendo esclarecimentos sobre 
pulverização aérea e o controle de endemias. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador. Disponível: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/ DSAST.pdf>. 
Acesso: 14 out. 2018.  

http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/%20DSAST.pdf
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Por fim, a Lei, igualmente, não disciplina o controle de resíduos de agrotóxicos 

em alimentos e os respectivos efeitos sinérgicos de diferentes princípios ativos, a 

saber, quando a presença de mais de um tipo de agrotóxico leva ao chamado “efeito 

coquetel”. A sinergia entre diferentes moléculas pode potencializar efeitos maléficos 

que uma molécula, estudada isoladamente, possui284. A legislação não exige que 

sejam feitos estudos de interação entre, pelo menos, os principais agrotóxicos 

utilizados no Brasil, embora já tenha sido constatada a detecção de até 7 (sete) tipos 

de agrotóxicos diferentes em alimentos285. 

Em que pese a legislação vigente nunca ter funcionado a contento, em muito 

devido à falta de empoderamento dos órgãos e entes de controle, como é o caso da 

ANVISA, por meio de sua Gerência de Toxicologia, as alterações que se propõe são, 

indubitavelmente, de pior qualidade, vulnerando, ainda mais, o interesse público.  

 

3.3.3 A Lei n° 12.873/2013 

 

Lutzenberger alertava acerca do uso maciço e irracional de agrotóxicos, pois 

a natureza, em média em menos de cinco anos, faz surgir uma nova “praga” que torna 

inúteis os agrotóxicos que até então eram usados.  

Os agrotóxicos de largo espectro, tais como os organoclorados (da geração do 

DDT) e os organofosforados, terminam por provocar a adaptação da natureza. Os 

indivíduos de uma determinada espécie de “praga”, por suas características 

genéticas, adquirem resistência aos venenos e multiplicam-se, quadro agravado pela 

morte de seus inimigos naturais. A aplicação de novos e mais potentes biocidas 

torna-se, então, imprescindível dentro de um sistema agrícola químico-dependente. 

Destaque, nada obstante isso, que  as  sementes  geneticamente  modificadas 

tornam-se com o tempo “ervas daninhas” para outras culturas  vegetais  igualmente 

                                                      
284 CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015, p. 66. 
285 ROSSI, Marina. São Paulo e Brasília “comem veneno” acima do permitido, diz Greenpeace. El País 
Brasil. Disponível:  <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/27/politica/1509115739_770097.html>. 
Acesso: 14 out. 2018. 
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geneticamente modificadas286.  

Em 2013 apareceu em lavouras brasileiras uma lagarta de nome Helicoverpa 

armigera, que ataca principalmente a soja, o milho e o algodão, encontrando 

ambiente ideal para proliferar-se rapidamente nos latifúndios de monocultura287. 

A “solução” foi, de forma inédita, fazer inserir na Medida Provisória n° 

619/2013, que tratava inicialmente de outros temas288, três artigos que permitiam ao 

Poder Executivo declarar “estado de emergência fitossanitária ou zoossanitária” e 

anuir, entre outros, com a importação de novos agrotóxicos, além de conceder 

autorização emergencial temporária de produção, distribuição, comercialização e 

uso. Posteriormente, tais dispositivos foram incorporados na Lei n° n° 12.873/2013, 

resultado da conversão da Medida Provisória n° 619/2013. 

A lei em tela, em seus artigos 52 a 54, foi regulamentada pelo Decreto n° 

8.133/2013, que conferiu exclusivamente ao MAPA, sem participação da ANVISA ou 

do IBAMA, o poder de declarar estado de emergência fitossanitária ou zoossanitária 

e, por conseguinte, autorizar o uso de produtos sem estudo de avaliação toxicológica 

no Brasil.    

Formulado de outra maneira, trata-se a presente autorização conferida ao 

MAPA de um “cheque em branco” para o uso em território nacional de agrotóxico sem 

registro ou com registro negado. No último caso, por existir estudo toxicológico que 

tenha detectado perigo à saúde humana (ANVISA) ou ambiental (IBAMA). 

As normas supracitadas eram casuísticas e tinham, à época, como objetivo 

principal, permitir a utilização de agrotóxicos à base do ingrediente ativo benzoato de 

                                                      
286 A respeito disso, vide matéria jornalística sobre a transformação de uma semente de milho 
transgênica em “praga” para uma lavoura de soja transgênica. “A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) alerta que o produtor vai enfrentar um novo problema com plantas daninhas 
na safra 2014/15. Segundo o órgão de pesquisa, as áreas agrícolas que adotaram nesta temporada o 
sistema de produção que tem a soja seguida do milho safrinha RR terão que controlar a presença de 
milho voluntário RR. O problema ocorre pela impossibilidade de se controlar as plantas de milho com 
o herbicida glifosato, porque tanto a soja quanto o milho RR estão resistentes a este herbicida”. 
PRESSINOTT, Fernanda. Embrapa alerta que milho RR pode virar planta daninha na soja. Jornal Valor 
Econômico. 29.07.2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/agro/3630820/embrapa-alerta-
que-milho-rr-pode-virar-planta-daninha-na-soja##ixzz3M4DUsDaP>. Acesso: 16 dez. 2014 
287 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Ações emergenciais propostas pela 
EMBRAPA para o manejo integrado de Helicoverpa spp. em áreas agrícolas. Disponível 
em:  <https://www.embrapa.br/documents/10180/1602515/A%C3%A7%C3%B5es+emergenciais+pro
postas+pela+Embrapa+-+Documento+oficial/3a569ce1-c132-4bfa-8314-bc993ce8b920>Acesso 
em: 15 dez. 2014. 
288 Fenômeno que ficou conhecido como contrabando legislativo. 

http://www.valor.com.br/agro/3630820/embrapa-alerta-que-milho-rr-pode-virar-planta-daninha-na-soja
http://www.valor.com.br/agro/3630820/embrapa-alerta-que-milho-rr-pode-virar-planta-daninha-na-soja
https://www.embrapa.br/documents/10180/1602515/A%C3%A7%C3%B5es+emergenciais+propostas+pela+Embrapa+-+Documento+oficial/3a569ce1-c132-4bfa-8314-bc993ce8b920
https://www.embrapa.br/documents/10180/1602515/A%C3%A7%C3%B5es+emergenciais+propostas+pela+Embrapa+-+Documento+oficial/3a569ce1-c132-4bfa-8314-bc993ce8b920
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emamectina para a eliminação da citada lagarta289. Ocorre que o registro de uso 

desse ingrediente ativo havia sido vetado tanto pela ANVISA como pelo IBAMA290, 

diante da existência de provas científicas acerca de sua periculosidade. 

Os artigos 52 a 54 da Lei n° 12.873/2013 alteraram, assim, o sistema de 

controle brasileiro de registro de agrotóxicos fragilizando-o. São disposições 

perniciosas à preservação da saúde humana e ambiental, cuja edição só foi levado a 

cabo por perdas econômicas a agricultores e à balança comercial brasileira. 

 

3.3.4 Comentários ao Projeto de Lei n° 6.299/2002 

 

 Conhecido como “Pacote do Veneno”, foi aprovado em comissão especial e 

tramita na na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 6.299 de 2002, ao qual estão 

apensados diversos outros projetos de lei291 que alteram substancialmente todo o 

arcabouço jurídico de regulação de agrotóxicos, representando ameaça à proteção à 

saúde e ao meio ambiente no Brasil.  

  O indigitado Projeto de Lei sofreu manifestações contrárias de vários órgãos 

e entes estatais e da sociedade civil como IBAMA, ANVISA, Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), FIOCRUZ, Ministério Público Federal (por meio da sua Câmara do Meio 

Ambiente), Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho, Conselho 

Nacional de Saúde, Human Rights Watch, Fórum Nacional de Combate aos Impactos 

                                                      
289 FRAGA, Alana. O Brasil na guerra à lagarta. Revista Globo Rural. 11.04.2013. Disponível em: 
<http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,ERT339749-18281,00.html>. Acesso em: 
16.12.2014. 
290 Segundo a gerente-geral de toxicologia da Anvisa, Ana Maria Vekic, estudos de médio prazo 
apontam que o benzoato provoca problemas neurológicos em quem o aplica na lavoura. “Nesse 
produto, a gente já observou degenerações no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico 
nos estudos agudos, coisa que não é comum. Então qualquer dose a que o aplicador do produto estiver 
exposto, ele estará correndo um sério risco.” O diretor de Qualidade Ambiental do Ibama, Márcio Rosa 
Rodrigues de Freitas, também condena o benzoato sob o ponto de vista ambiental. “É um produto que 
está em reavaliação nos Estados Unidos. Uma das questões que eles colocam é justamente a 
ausência da avaliação de risco que não foi feito na época do registro em 2002, do ponto de vista 
ambiental.”. CANUTO, Luis Cláudio. Especialistas divergem sobre formas de combate de lagarta que 
prejudica a agricultura. Agência Câmara Notícias (Câmara Federal). Brasília. 27.03.2014. Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/464722-
ESPECIALISTAS-DIVERGEM-SOBRE-FORMAS-DE-COMBATE-DE-LAGARTA-QUE-PREJUDICA-A-
AGRICULTURA.html>. Acesso: 16 dez. 2014. 
291  São os projetos de Lei nº 2.495/2000, 3.125/2000, 5.852/2001, 5.884/2005, 6.189/2005, 
1.567/2011, 1.779/2011, 4.166/2012, 3.200/2015, 3.649/2015, 6.042/2016, 8.892/2017, 713/1999, 
1.388/1999, 7.564/2006, 3.063/2011, 4.412/2012, 49/2015, 371/2015, 461/2015, 958/2015, 
1.687/2015, 2.129/2015, 4.933/2016, 5.218/2016, 5.131/2016, 7.710/2017, 8.026/2017 e 9.271/2017. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/%20camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/464722-ESPECIALISTAS-DIVERGEM-SOBRE-FORMAS-DE-COMBATE-DE-LAGARTA-QUE-PREJUDICA-A-AGRICULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/%20camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/464722-ESPECIALISTAS-DIVERGEM-SOBRE-FORMAS-DE-COMBATE-DE-LAGARTA-QUE-PREJUDICA-A-AGRICULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/%20camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/464722-ESPECIALISTAS-DIVERGEM-SOBRE-FORMAS-DE-COMBATE-DE-LAGARTA-QUE-PREJUDICA-A-AGRICULTURA.html


 

 Leonardo Napp | 125 

 

dos Agrotóxicos e diversos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos 

Agrotóxicos, bem como de servidores públicos do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária e da própria Organização das Nações Unidas292.  

 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência alertou a “sociedade 

brasileira para os efeitos potencialmente catastróficos da aprovação deste PL para a 

saúde pública”293.  

 O Projeto de Lei, com seu substitutivo, elimina os critérios de proibição de 

registro de agrotóxicos baseados na identificação de perigo evidente. Isto é, afasta a 

proibição existente na legislação atual do registro de substâncias que revelem 

características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, provoquem distúrbios 

hormonais ou danos ao sistema reprodutivo. O Projeto adota um conceito permeado 

por subjetividade e baseado na vaga expressão “análise dos riscos”, sem conceituar 

precisamente no que os mesmos consistiriam e desconsiderando a periculosidade 

intrínseca de produtos com características teratogênicas, carcinogênicas e/ou 

mutagênicas.  

 Como segundo ponto preocupante, o Projeto determina que o órgão federal 

responsável pelo setor da agricultura (MAPA) será o condutor e julgador final dos 

pedidos de registro de agrotóxicos, afastando o poder decisório de órgãos de defesa 

da saúde e do meio ambiente (ANVISA e IBAMA), que passam a meramente ser 

ouvidos no processo de registro.  

 A despeito de a Constituição prever em seu art. 220, § 4° a expressão 

“agrotóxicos”, ao talante do Projeto, a mesma desaparece da legislação ao ser 

substituída pela expressão “pesticidas” ou “produtos fitossanitários”. Estas 

                                                      
292 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Mandates of the Special Rapporteur on the issue of human 
rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment; the 
Special Rapporteur on the right to food; the Special Rapporteur on the implications for human rights 
of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes; the 
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 
physical and mental health; and the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and 
sanitation. Disponível em: 
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ToxicWastes/Communications/OL-BRA-5-2018.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2018. 
293 SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA. Manifestação da SBPC sobre o Projeto 
de Lei Nº 6.299/2002. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/sbpc-se-manifesta-
contra-projeto-de-lei-que-altera-lei-dos-agrotoxicos/>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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expressões não revelam o potencial danoso dessas substâncias a usuários leigos e 

ao público em geral, consumidores por definição vulneráveis, o que deveria ser o seu 

objetivo, parecendo atender mais aos anseios da indústria química e de seu principal 

cliente (o agronegócio) em tornar mais palatável a imagem dessas substâncias 

biocidas. A legislação atual deixa claro, ainda, que são proibidas “declarações de 

propriedade relativas à inocuidade, tais como ´seguro´, ´não venenoso´, ´não tóxico´; 

com ou sem uma frase complementar, como: ‘quando utilizado segundo as 

instruções’” (art. 7°, § 2°, II, “d”), o que é justamente o contrário do efeito pretendido 

pelo Projeto. O nome de um produto deve expressar, tanto quanto possível, o 

entendimento que se tem dele e de seus efeitos, notadamente um produto perigoso, 

em atendimento aos deveres de informação e de lealdade que pautam o 

comportamento dos fornecedores como prevê o art. 6° do CDC. 

 Consoante o Projeto, a reanálise dos riscos só poderá ser provocada na 

medida em que organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação 

ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de 

acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de 

determinado produto. Ou seja, o processo de reavaliação (cancelamento) ou 

impugnação do registro de determinado produto por riscos à saúde e ao meio 

ambiente não poderá ser desencadeado por entes brasileiros da sociedade civil nos 

termos do art. 5° da vigente Lei. Além disso, a decisão sobre os pedidos e critérios a 

serem adotados na reanálise dos riscos será do MAPA, e não das pastas da saúde 

ou meio ambiente. 

 O Projeto prevê ainda “registros e autorizações temporárias” de agrotóxicos 

quando não houver manifestação conclusiva dos órgãos responsáveis pela 

agricultura, saúde e meio ambiente nos prazos previstos na lei. Em outros termos, 

uma substância carcinogênica, teratogênica ou mutagênica poderá obter registro ou 

autorização temporária caso a Administração não decida no prazo legal. Por outro 

lado, em caso de alerta internacional por riscos de determinada substância, pelos 

mesmos motivos não há previsão de suspensão do registro por decurso do prazo 

para reanálise dos riscos. 

 Como último ponto a ser realçado, o Projeto elimina a possibilidade, prevista 

na Constituição Federal de 1988, de os estados e o Distrito Federal 
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estabelecerem restrições à distribuição, comercialização e uso de produtos 

devidamente registrados ou autorizados. Ele também extingue a competência dos 

municípios de legislar (supletivamente) sobre o uso e armazenamento local dos 

agrotóxicos e seus afins. Tais previsões parecem violar os artigos 23 e 30 da 

Constituição, contrariando o pacto federativo e visando a afastar a possibilidade de 

estados e municípios legislarem mais restritivamente em matéria ambiental, 

contrariando entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

  

3.3.5 A proibição de agrotóxicos diferida no tempo 

 

 Uma prática que se afigura inconstitucional e se consolidou no âmbito da 

ANVISA foi a proibição de agrotóxicos diferida no tempo ou em etapas. Dois 

exemplos dessa prática são as Resoluções da Diretoria Colegiada — RDC n° 28 de 

29/08/2010 e n° 1 de 14/01/2011 dessa autarquia.  

 A primeira resolução da autarquia responsável pela reavaliação de agrotóxicos 

no tocante aos efeitos deletérios à saúde humana proibiu o agrotóxico endossulfam 

por considerar que esse ingrediente ativo “apresenta características genotóxicas, 

neurotóxicas, imunotóxicas e provoca toxicidade endócrina ou hormonal e toxicidade 

reprodutiva e sobre o desenvolvimento embriofetal”.  

Contudo, a autoridade sanitária brasileira, aparentemente atendendo a 

interesses que não são os de saúde pública, determinou “a retirada programada do 

ingrediente ativo endossulfam do mercado brasileiro no prazo de 3 anos, contados a 

partir de 31 de julho de 2010” (art. 1°)294.  

A primeira etapa do prazo de 3 (três) anos, de 31 de julho de 2010 a 31 de julho 

de 2011, previa que aquele agrotóxico fosse produzido, formulado e importado na 

quantidade de até “14 milhões de litros de produto formulado no total, 

comercializados por todas as empresas registrantes do produto no Brasil” (art. 2°, I).   

                                                      
294  Consoante o art. 13, § 2º foi “de imediato vedada a produção, o uso e a comercialização, nos 
seguintes estados da federação: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina. 
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Na segunda etapa, de 31 de julho de 2011 a 31 de julho de 2012, reduziu-se a 

quantidade máxima de produção para “8 milhões de litros de produto formulado no 

total” (art. 2°, II) e proibiu-se a importação (art. 2°, III).  

Na terceira etapa, a partir de 31 de julho de 2012, proibiu-se a produção e 

formulação (art. 2°, IV) e, a partir de 31 de julho de 2013, proibiu-se a sua 

comercialização (art. 2°, V).  

Em que pese fora do período de 3 (três) anos, houve a partir de 31 de julho de 

2014, o cancelamento da monografia (documento com as especificações técnicas) 

do endossulfam, que até então foi mantida “exclusivamente para fins de 

monitoramento dos resíduos” (art. 2°, VI).  

 Tão-somente a partir da proibição da comercialização foi determinado que as 

empresas responsáveis pelos produtos à base de endossulfam no Brasil 

recolhessem os estoques remanescentes, respectivamente, em distribuidores e em 

poder dos agricultores (art. 3°). Igualmente foi proibida a pulverização aérea e 

manual/costal do agrotóxico (art. 5°). 

 Até que fosse completamente banido, foi determinada às empresas 

produtoras a implantação de um programa de treinamento para os agricultores que 

adquirirem produtos à base de endossulfam, como condição para a venda, sobre seu 

uso e os riscos associados ao produto (art. 12), e a distribuição de cartilha 

informativa sobre os riscos associados (art. 15). 

 Como último ponto de destaque, a Resolução cancelou o informe de avaliação 

toxicológica de diversos produtos formulados “devido à não segurança à saúde 

humana” (art. 21 a 26). 

  Já a RDC n° 1 de 14/01/2011, que proibiu o metamidofós, se difere da 

resolução anterior apenas no tocante ao prazo de implementação que foi previsto de 

janeiro de 2011 a dezembro de 2012, ou seja, 2 (dois) anos, sendo que as 

características maléficas à saúde são muito semelhantes às do endossulfam: 

neurotóxicas, imunotóxicas e provocadora de toxicidade sobre o sistema endócrino, 

reprodutor e desenvolvimento embriofetal.  

 Outras resoluções da ANVISA que proibiram em etapas outros agrotóxicos 

são, por exemplo, a RDC n° 177 de 21 de setembro de 2017 (agrotóxico paraquate, 
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proibido em etapas que se alongam por 3 anos) e a RDC n° 185 de 18 de outubro de 

2017 (agrotóxico carbofurano, proibido em etapas que se alongam por 6 meses).  

Não há qualquer justificativa do ponto de vista sanitário ou ambiental para que 

a população e o meio ambiente sejam expostos a substâncias que se comprovaram, 

por exemplo, genotóxicas, neurotóxicas, imunotóxicas e provocadoras de toxicidade 

endócrina ou hormonal e de toxicidade reprodutiva e sobre o desenvolvimento 

embriofetal.  

A justificativa de se permitir o esgotamento dos estoques desses agrotóxicos 

ao longo de meses e anos parece ser unicamente econômica. Ou seja, no entender 

da ANVISA, o registrante de um agrotóxico imprime um risco ignorado pelo órgão de 

controle sobre toda a coletividade e quando esse mesmo risco é descoberto por esse 

ente, a solução administrativa é deixar que a última gota da substância tóxica seja 

utilizada, ao invés de preservar a incolumidade da saúde pública e do meio ambiente. 

Quando se diz incolumidade pública está-se a falar, outrossim, de interesses de 

recém-nascidos e crianças que poderão ter sua saúde, que incluiu seu 

desenvolvimento e capacidades cognitivas, afetada por toda sua vida, em razão de 

uma decisão administrativa desse jaez que privilegia interesses primariamente 

econômicos.  

 Em suma, parece haver uma clara incompatibilidade com a Constituição 

Federal de 1988 o proceder do ente nacional incumbido da proteção à saúde pública.   

  

3.4 A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA) 

 

 O Projeto de Lei n° 6.670/2016, que versa sobre a Política Nacional de Redução 

de Agrotóxicos (PNARA) tem raízes no não implantado Programa Nacional de 

Redução do Uso de Agrotóxicos (PRONARA), previsto no bojo do Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), por sua vez criado pela Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), instituída pelo decreto n° 

7.794/2012.   

Embora não conste expressamente da justificação do PL n° 6.670/2016, o 

projeto parece ter inspiração na Diretiva n° 128 de 2009 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho da União Europeia, sobre a qual é necessário, inicial e brevemente, 

discorrer.  

  

3.4.1 A experiência europeia  

 

Em 2009, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (EU) editaram 

a Diretiva n° 128 de 2009, que estabelece diretrizes para o uso “sustentável” de 

agrotóxicos, sob os princípios da prevenção e da precaução (art. 3º, 3).  

Nesse diapasão, a Diretiva vinculou os Estados-membros da UE a alterarem 

até 26.11.2011 suas legislações internas (art. 23, 1), estabelecendo um “Plano 

Nacional de Ação” com diretrizes, objetivos quantitativos, metas, medidas e prazos 

para reduzir os riscos e consequências associados à utilização de agrotóxicos à 

saúde humana e ao meio ambiente (art. 4º, 1), revistos a cada 5 (cinco) anos (art. 4º, 

2). 

Um dos aspectos norteadores do uso sustentável é a “proteção integrada”295 

e o emprego de produtos ou técnicas de manejo não-químicos (art. 1º), ou seja, 

métodos físicos, mecânicos ou biológicos no controle de “pragas” (art. 3º, 8). 

Destarte, a finalidade de proteção da saúde humana e do meio-ambiente pode 

alargar-se de modo a atingir, por exemplo, normas de Direito do Trabalho (art. 4º, 1).  

As normas nacionais devem, ainda, estabelecer indicadores de controle da 

utilização de produtos formulados com agrotóxicos “mais preocupantes”296 (art. 4º, 

                                                      
295 Art. 3º, 8. " 'Proteção Integrada', a avaliação ponderada de todos os métodos disponíveis de 
proteção das culturas e a subsequente integração de medidas adequadas para diminuir o 
desenvolvimento de populações de organismos nocivos e manter a utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos [agrotóxicos] e outras formas de intervenção a níveis econômica e ecologicamente 
justificáveis, reduzindo ou minimizando os riscos para a saúde humana e o ambiente. A proteção 
integrada privilegia o desenvolvimento de culturas saudáveis com menor perturbação possível dos 
ecossistemas agrícolas e incentiva mecanismos naturais de luta contra os inimigos das culturas”.  Por 
“proteção integrada” entende a Pflanzenschutzgesetz alemã (Lei de Proteção de Plantas), no seu 
parágrafo 2, número 2, uma combinação de procedimentos, através dos quais a utilização de 
“defensivos” químicos será limitada à dose imprescindível, com observância prioritária de medidas 
biológicas, biotécnicas, de seleção de espécies, bem como técnicas de cultivo e de culturas. 
ALEMANHA. Pflanzenschutzgesetz de 06 de fevereiro de 2012. Disponível em:  <http://www.gesetze-
im-internet.de/ bundesrecht/pflschg_2012/gesamt.pdf>. Acesso: 16 dez. 2014. 
296 Possivelmente os com o maior grau de toxidade. No Brasil seriam os agrotóxicos das classes 
toxicológicas I e II, além daqueles autorizados provisoriamente com base na Lei 12.873/2013. BRASIL. 
Lei 12.873 de 24 de outubro de 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/Lei/L12873.htm>. Acesso em: 16 dez. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm
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1), especialmente quando há métodos alternativos (não-químicos) disponíveis no 

mercado.  

Os Estados-membros da UE devem garantir que todos os utilizadores 

profissionais de agrotóxicos — agricultores e demais profissionais do ramo agrícola 

—, distribuidores e conselheiros —  profissionais em Agronomia  ̶  recebam formação 

complementar com todo o teor da Diretiva n° 128/2009 por meio de entidades de 

ensino certificadoras (art. 5º, 1 e 2).  

A venda de agrotóxicos para uso profissional (comercial) somente está 

autorizada se o distribuidor possuir um número suficiente de pessoas que receberam 

formação técnica certificada nos termos do parágrafo antecedente (art. 6º, 1) e, 

igualmente, se o comprador for detentor do certificado (art. 6º, 2).   

A venda de agrotóxicos para uso não-profissional pode ser feita desde que o 

varejista preste aconselhamento técnico no sentido de alertar sobre os riscos da 

utilização de agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente, 

especialmente os relacionados à exposição à toxidade, bem como aconselhamento 

quanto à existência de métodos alternativos com risco mais baixo (art.6º, 3).  

Como medida de segurança, os Estados-membros da UE devem instituir 

sistemas de registro de informações sobre casos de envenenamento agudos e 

crônicos por agrotóxicos em grupos populacionais que estejam regularmente 

expostos a esse risco (art. 7º, 2). 

Segundo a Diretiva, os instrumentos de pulverização de agrotóxicos devem ser 

periodicamente vistoriados por órgãos fiscalizadores e, a partir de 2020, com 

periodicidade de no máximo 3 (três) anos, devendo igualmente esses apetrechos 

preencherem as exigências previstas no Anexo II da Diretiva a fim de atingir um alto 

grau de proteção à saúde humana e ao meio ambiente (art. 8º).    

A pulverização aérea foi praticamente proibida (art. 9º, 1). Apenas em casos 

excepcionais e mediante a satisfação de diversas condições ela poderá ser 

autorizada (art. 9º, 2), mediante requerimento administrativo da parte interessada 

(art. 9º, 4), nas condições específicas impostas pelo Poder Público, inclusive 

atmosféricas, e com alerta tempestivo aos “moradores e transeuntes” nas 

proximidades da área que será pulverizada (art. 9º, 3).  
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Os Estados-membros da UE devem assegurar, ainda, que os mananciais 

d´água e os seus sistemas de abastecimento sejam protegidos das consequências 

da contaminação por agrotóxicos (art. 11), bem como proximidades de parques, 

jardins, áreas de esportes, lazer ou escolares, unidades de saúde, áreas de proteção 

de animais etc. (art 12). 

Os Estados-membros devem fomentar políticas públicas de incentivo ao uso 

reduzido de agrotóxicos. Nesse escopo, sempre que possível, métodos não-químicos 

devem ser priorizados, de tal forma que os que exercem atividade no campo recorram 

preferencialmente a este tipo de produto. E, por fim, os Estados-membros deverão 

dar os devidos estímulos (econômicos, sobretudo) para que os agricultores possam 

espontaneamente passar de um modelo baseado em agrotóxicos para um modelo 

baseado em agricultura menos ou não-química, com destaque para a agricultura 

orgânica (art. 14º, 1). 

Um exemplo de incorporação da Diretiva n° 128/2009 ao ordenamento jurídico 

de um Estado-membro da União Européia é a Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen 

(Pflanzenschutzgesetz — PflSchG) da República Federal da Alemanha. A título 

exemplificativo, a Pflanzenschutzgesetz tornou regra, no parágrafo 18 da seção 4, a 

extrema restrição da pulverização aérea.   

No contexto da aplicação da Diretiva n° 128/2009 a Alemanha, já em 2002, 

desenvolveu medidas para redução do risco de defensivos químicos, 

consubstanciadas no “Plano Nacional de Ação” alemão. Em duas audiências 

públicas com partes interessadas convidadas pelo Ministério Federal para 

Alimentação, Agricultura e Proteção ao Consumidor alemão, mais de 30 associações 

e grupos de interesse discutiram quais medidas deveriam ser tomadas para atingir-

se o objetivo de uma aplicação sustentável de agrotóxicos. Sobre essa base foi 

editado em 2004 o “Programa de Redução de Defensivos Químicos” 

(Reduktionsprogramm chemischer Pflanzenschutz) e o antigo Instituto Federal de 

Biologia (hoje, Julius Kühn-Institut) foi definido como coordenador nacional do 

mesmo. Em 2008, o Programa de Redução foi ampliado para tornar-se o “Plano de 

Ação Nacional para Utilização Sustentável de Defensivos”297.       

                                                      
297 KEIL, Florian. Vorsorge durch gemeinsame Verantwortung: Integrative Strategien zu 
Risikominderung im chemischen Pflanzenschutz. Frankfurt am Main: Hassmüller, 2010, p. 18. 
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Na Dinamarca, o núcleo central do “Plano de Ação Nacional para Utilização 

Sustentável de Defensivos” é a tributação de agrotóxicos e a proibição de mais de 

40% dos ingredientes ativos então permitidos. Apesar de um ligeiro aumento no 

índice de tratamentos, o programa dinamarquês tornou-se um sucesso porque 

amparado na intensificação da assistência técnica (com caráter não-químico) ao 

produtor rural. Decisivo para o sucesso é o fato de que a assistência técnica 

recomendava aos produtores medidas de controle não-químicas de baixo custo. 

Notável é o número de propriedades rurais que passarão a praticar a agricultura 

orgânica: até 2020, espera-se, 15% (quinze por cento) de toda a área cultivada será 

de agricultura orgânica.   

Na França, objetivos análogos foram traçados. Igualmente, até 2020, 20% 

(vinte por cento) das terras cultivadas em solo francês deverão praticar agricultura 

orgânica. Nesse diapasão, mais de 40 (quarenta) tipos diferentes de agrotóxicos 

foram proibidos. O objetivo principal do “Plano de Ação Nacional para Utilização 

Sustentável de Defensivos” francês é uma redução da utilização de agrotóxicos em 

50% até 2018. Para atingir esse escopo, a França se vale do chamado Green 

Insurance Schemes, cuja função é compensar prejuízos financeiros para os 

agricultores através da diminuição ou abstenção de uso de agrotóxicos. Tal como na 

Alemanha, audiências públicas com as partes interessadas surgiram através do 

programa écophyto2018, que tem por objetivo a redução da prática da agricultura 

químico-dependente. 

Por fim, importante fazer expressa referência — e isso pertine especificamente 

ao tema deste ensaio  ̶  ao fato de que a Diretiva n° 128/2009 em seu art. 7º, 1 obriga 

os Estados-membros a adotarem políticas informativas de máxima transparência 

com o consumidor, de forma a sensibilizá-lo sobre os perigos dos agrotóxicos:  

(...) os Estados-Membros tomam medidas para informar o público em geral e 

para promover e facilitar programas de informação e sensibilização e a 

disponibilização de informações precisas e equilibradas sobre os pesticidas, 

nomeadamente no que respeita aos riscos e aos efeitos agudos e crônicos 

potenciais resultantes da sua utilização para a saúde humana, para os 

organismos não visados e para o ambiente, e à utilização de alternativas não-

químicas. 
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A Diretiva n° 128/2009 pode servir, dessa forma, de guia às políticas públicas 

brasileiras a fim de que se altere o modo inconsequente e mesmo leniente com que 

a questão dos agrotóxicos tem sido tratada no Brasil.   

 

3.4.2 O Projeto de Lei n° 6.670/2016 

 

 Antes de se analisar propriamente o Projeto é imperioso fazer uma crítica no 

sentido de que o texto de sua justificação poderia ter sido melhor embasado com 

dados já compilados, por exemplo, no Dossiê ABRASCO298 ou no Atlas: Geografia do 

Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia299. 

 Como diretiva primordial, o Projeto se propõe a formular uma Política Nacional de 

Redução de Agrotóxicos (PNARA),  

 

(...) com o objetivo de implementar ações que contribuam para a redução 

progressiva do uso de agrotóxicos na produção agrícola, pecuária, extrativista e 

nas práticas de manejo dos recursos naturais, com ampliação da oferta de 

insumos de origens biológicas e naturais, contribuindo para a promoção da 

saúde e sustentabilidade ambiental, com a produção de alimentos saudáveis.     

  

No art. 2° do Projeto destacam-se os seus objetivos:  

  

I — Reduzir, gradual e continuadamente, a disponibilidade, o acesso e o uso de 

agrotóxicos, ampliando a disponibilidade e uso de produtos de origem biológica 

sem perigo e risco para a saúde e meio ambiente; 

II — Promover a avaliação, o controle, a fiscalização e o monitoramento de 

resíduos de agrotóxicos; 

III — Utilizar medidas econômicas, financeiras e fiscais para desestimular a 

utilização de agrotóxicos, com ênfase nos produtos de maior risco e perigo 

                                                      
298 CARNEIRO, Fernando Ferreira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; RIGOTTO, Raquel Maria; FRIEDRICH, 
Karen; BÚRIGO, André Campos Búrigo (Org.). Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015.  
299 BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União 
Europeia. São Paulo: FFLCH - USP, 2017. 
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toxicológico e ecotoxicológico e estimular os sistemas de produção orgânico e 

de base agroecológica; 

IV — Ampliar e fortalecer o desenvolvimento, a produção, a comercialização e o 

uso de produtos fitossanitários, principalmente os apropriados para o uso na 

produção orgânica e de base agroecológica;  

V — Estimular o desenvolvimento e a implementação de práticas e técnicas de 

manejo sustentável e agroecológico, visando a prevenção e controle de 

problemas fitossanitários, que permitam a redução da dependência de insumos 

externos, em especial atenção, aos agrotóxicos;  

VI — Promover a criação de zonas de uso restrito de agrotóxicos e de zonas livres 

da existência e influência de agrotóxicos e transgênicos, a fim de possibilitar a 

transição agroecológica; 

VII — Garantir o acesso à informação, à participação e o controle social quanto 

aos riscos e impactos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, incluindo 

dados de monitoramento de resíduos de agrotóxicos e a promoção da produção 

orgânica e de base agroecológica;  

VIII — Qualificar a ação de profissionais, agricultores, consumidores e sociedade 

civil organizada em geral para atuarem frente aos impactos dos agrotóxicos no 

meio ambiente e na saúde pública, na redução gradual do uso dos agrotóxicos 

na promoção da agricultura de base agroecológica e orgânica. 

 

 A PNARA conta com instrumentos como diagnósticos sobre uso de 

agrotóxicos para atingimento desses objetivos, planos de ação entre os entes da 

Federação, políticas públicas em sentido estrito e campanhas educativas (art. 3°). Os 

7 (sete) eixos de atuação da PNARA (art. 4°) como o “controle, avaliação e 

responsabilização da cadeia produtiva” (art. 4°, II) estão alinhados com os objetivos 

já acima descritos.    

No Capítulo II do Projeto que trata “do registro, do controle e do monitoramento, 

das medidas econômicas e alternativas, da participação e do controle social e da 

formação e da capacitação” destacam-se os seguintes pontos.  

Está prevista no art. 5° a integração das ações de órgãos públicos em cada 

ente federado e entre os entes federados no que tange à fiscalização da importação, 

da produção, da comercialização e do uso dos agrotóxicos.   
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 No art. 6° estão previstas medidas que deverão ser adotadas pela 

Administração para efetivar o registro, controle, monitoramento e responsabilização, 

a saber algumas que parecem de maior relevância: 

 

I — elaboração de um plano federal de fiscalização integrado, que contemple as 

competências legais e cada órgão envolvido. 

(...) 

III — atualizar a cada 3 (três) anos, os registros de agrotóxicos em uso, 

reavaliando sua necessidade e as adequações às legislações ambientais e de 

saúde pública vigentes. 

IV — implementar um sistema de avaliação ampliado composto por um banco de 

dados sobre o monitoramento da eficiência agronômica, efeitos adversos, dados 

de intoxicação e referencias técnicas sobre o ingrediente ativo em processo de 

reavaliação. 

(...) 

VI — adotar mecanismos ágeis de reavaliação de ingredientes ativos de 

agrotóxicos que passam a ser restritos ou proibidos em outros países, por conta 

de efeitos de saúde humana ou meio ambiente, deflagrando imediatamente seu 

banimento. 

VII — regulamentar os critérios e condições para a revalidação de registros, 

cancelamento de registros e proibição de registros, inclusive de produtos não 

comercializados, 

(...) 

IX — implantação de sistema informatizado integrado em todas as Unidades da 

Federação para controle e consolidação das informações das receitas 

agronômicas emitidas e de comercialização de agrotóxicos. 

X — implantação de sistema de rastreabilidade da produção e da distribuição de 

agrotóxicos. 

(...) 

XIII — revisão das normas sobre a pulverização aérea de agrotóxicos, ampliando 

os mecanismos de controle e, considerando o grau de risco toxicológico dos 

produtos utilizados, definindo medidas para a redução gradual e contínua desse 

modo de aplicação. 
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XIV — proibir o uso de agrotóxicos, sob qualquer tipo de mecanismo ou técnica 

de aplicação, nas proximidades de moradias, escolas, recursos hídricos, áreas 

ambientalmente protegidas e áreas de produção agrícola orgânica ou 

agroecológica. 

(...) 

XVIII — estruturar redes de laboratórios públicos ou conveniados que atendam às 

necessidades analíticas de problemas relacionados a contaminação ou 

intoxicação por agrotóxicos, que possam afetar trabalhadores, populações 

tradicionais, alimentos, águas oceânicas, subterrâneas, da chuva, de rios e lagos, 

do ar e do solo. 

XIX — proibir o registro de agrotóxicos com toxicidade igual ou superior a produto 

correlato já registrado. 

 

 O texto do Projeto prevê no seu art. 7° medidas econômicas e financeiras, não 

extensíveis a produtos e controles oriundos de OGMs (art. 7°, parágrafo único), para 

atender ao objetivo previsto no art. 2°, III.  

Os incisos I, II e III do art. 7° contemplam a promoção de “ajustes na legislação” 

tributária para favorecer insumos de base agroecológica e orgânica e o controle 

biológico, ao tempo em que desestimula os de origem química, adequando as taxas 

cobradas pelos órgãos do tríplice controle MAPA-IBAMA-ANVISA ao praticado por 

seus pares internacionais. Na verdade, trata-se de alterar diversos pontos da 

legislação tributária, seja por meio de lei ou atos do Poder Executivo (decretos e 

convênios), nos moldes do que já foi discorrido linhas acima no capítulo da política 

tributária. Os incentivos financeiros à produção agropecuária de base orgânico-

agroecológica e os desincentivos à correspondente de base química estão previstos 

igualmente no mesmo dispositivo.  

Há previsão de instituição de um fundo de financiamento para o 

monitoramento dos impactos dos agrotóxicos e de ações de capacitação e formação 

técnica em produção agropecuária não química.  

 O art. 8° traz medidas complementares, não arroladas no art. 6°, que 

igualmente precisam ser implementadas pela Administração a fim de: 
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I — estabelecer rotinas para o desenvolvimento de especificações de referência 

para produtos fitossanitários, destinados aos sistemas de produção orgânico e 

agroecológica.  

II — apoiar o desenvolvimento de pesquisa voltada à disponibilização de 

tecnologias de baixo perigo toxicológico e ecotoxicológico.  

III — promover, ampliar e consolidar processos e experiências de uso e do 

desenvolvimento do conhecimento associado, relativo aos produtos de baixo 

risco toxicológico, ou de base orgânica, agroecológica e de controle biológico, 

desde que não oriundo de Organismos Geneticamente Modificados — OGM.  

IV — promover a criação de zonas de uso restrito de agrotóxicos e de zonas livres 

da existência e influência de agrotóxicos e transgênicos.   

 

Imperioso sublinhar que as medidas do art. 8° visam, de fato, a viabilizar a 

produção orgânica e agroecológica, que possui política própria traçada pelo Decreto 

n° 7.794/2012, que criou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PNAPO), que, por seu turno, tem no 

Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) um dos seus mais 

importantes instrumentos (art. 4°). 

As formas de participação cidadã e informação aos consumidores sobre 

estudos científicos e presença de agrotóxicos e OGMs têm, por seu turno, 

delineamento no art. 9°. 

No artigo 10 do Projeto há previsão de medidas de qualificação de 

extensionistas rurais, profissionais da saúde e do meio ambiente, agricultores, 

consumidores, estudantes e entidades da sociedade civil, em temas afetos ao Projeto, 

para promoção da agricultura não química e na redução gradual e constante do uso 

dos agrotóxicos. 

 Por fim, o art. 13 trata da criação de uma Comissão Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica (CNAPO) “responsável por promover a participação da 

sociedade no acompanhamento e aperfeiçoamento da PNARA”, ao passo que o art. 

14 trata da realização de um “Inventário Nacional de Agrotóxicos, para subsidiar o 

mapeamento da existência de moléculas ultrapassadas e de agrotóxicos de alto 

poder de toxicidade, para subsidiar as medidas tratadas nesta Lei”. 



 

4. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 
 

O presente estudo demostrou, até o momento, que o estado de coisas no que 

tange ao uso massivo e sem controle adequado de agrotóxicos revela práticas 

incompatíveis com a vigente Ordem Democrática de Direito Socioambiental. Isso 

traduz-se, ao estertor, no plano interno, em um verdadeiro “estado de coisas 

inconstitucional”. 

Há uma aparente incongruência dos sistemas de Justiça ao relevar, com certa 

benevolência, a existência de práticas de larga amplitude que ferem com muita 

intensidade direitos fundamentais — e.g., o envenenamento de populações rurais 

inteiras pela pulverização aérea de agrotóxicos.  

Não se desconhece, contudo, um cenário jusfilosófico em que são 

questionadas, cada vez mais, as posturas mais ousadas das cortes, tendentes a 

implementar de facto direitos fundamentais essencialíssimos que não encontram no 

processo político majoritário qualquer acolhida (debates das teorias substancialistas 

v. teorias procedimentalistas). Pode-se, dessa forma, ampliar a proteção jurídica aos 

cidadãos em situações que tragam prejuízos de grande monta, de forma coletiva, 

ultrapassando a esfera particular.  

Assim, demonstra-se a necessidade de relativização do mérito administrativo 

e legislativo, em contraposição à doutrina e jurisprudência que preconizam a 

inexpugnabilidade do mesmo, notadamente quando estão em jogo valores como 

vida, saúde e meio ambiente. 

Poder-se-ia estender o debate sobre o controle de constitucionalidade para 

outros temas correlatos como os deveres de proteção (Schutzpflichte) do Estado 

mas optou-se, dados os objetivos mais restritos da presente dissertação, por debater 

apenas a técnica do estado de coisas inconstitucional para solução de situações 

graves e em larga escala de violações de direitos fundamentais, adequando este 

debate ao tema central do trabalho (agrotóxicos).    
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4.1 Síntese do debate sobre controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro e no 

Direito Comparado 

 

 Até a Segunda Guerra Mundial, antes da barbárie nazifascista, com exceção 

dos Estados Unidos da América, a visão predominante no cenário mundial era a de 

que as cartas constitucionais eram meras proclamações políticas e não atos 

legislativos vinculantes (normas). Ou seja, não eram invocáveis para tutela de 

direitos em Juízo e solução de casos concretos. O fundamento da ausência de 

juridicidade da Constituição era o de que o Poder Legislativo encarnava a vontade 

popular e tinha legitimidade para criar o Direito, ideia enraizada após a queda do 

Ancien Regime na França.   

Os juízes da monarquia francesa eram, de fato, uma extensão do Estado 

Absolutista encarnado na pessoa do monarca1. Era preciso limitar um Poder de verniz 

aristocrático. Ao Judiciário pós-Revolução Francesa caberia, nesse passo, apenas 

aplicar, aos casos concretos, as normas — com destaque para as insertas nos 

códigos — anteriormente editadas pelo Parlamento. A magistratura, na concepção 

então vigente do Barão de Montesquieu, era uma simples “boca da lei” 2 , 

pronunciando mecanicamente as palavras do ventríloquo, o Parlamento.  

 Por essas razões, até a segunda metade do século XX, por ser considerá-lo 

antidemocrático, não se exercia o controle judicial de constitucionalidade de leis na 

maioria dos países, o que se exercido em demasia poderia, ao estertor, desaguar em 

um “governo de juízes”3. Mesmo no Brasil, onde existia uma Corte Constitucional — 

idealizada por Rui Barbosa, grande admirador do constitucionalismo estadunidense 

—, o controle de constitucionalidade não desempenhava um papel relevante4.  

 Com a derrocada do III Reich, houve uma mudança significativa na 

compreensão do constitucionalismo. A maciça e grave violação de direitos humanos 

                                                      
300 É famosa a frase do rei francês Luís XIV: “o Estado sou eu”.  
301 Concepção essa que será adotada futuramente pela Escola da Exegese.      
302 CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da. O Guardião da Constituição e sua Legitimidade ou 
Ativismo Judicial. In: DE PRETTO, Renato Siqueira (coord.); KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago 
Massao Cortizo. Interpretação constitucional no Brasil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 
2017, p. 148 
303 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do nono modelo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 286. 
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demonstrou a importância da criação de mecanismos de garantia de direitos que 

pudessem ser subtraídos do alcance das maiorias de ocasião, para limitar seus 

abusos. Nesse contexto, destaca-se a instalação do Tribunal Constitucional Federal 

alemão em 1951, conforme previsão na Lei Fundamental de Bonn de 1949, que se 

tornou um dos arquétipos da tutela dos direitos fundamentais5.  

 Nas décadas de 1980 e 1990, em diversos países da América Latina, então 

regidos por cruentas ditaduras, inclusive o Brasil, foram se reinstalando democracias 

constitucionais, com a adoção ou ampliação das fórmulas de tutela judicial da 

Constituição, que, ao contrário da Constituição dos EUA, não se limitaram mais a 

organizar o exercício do poder político e a garantir alguns direitos individuais, 

incorporando direitos fundamentais — inclusive de índole social — e normas 

programáticas, que devem condicionar as políticas públicas estatais6.  

 Dessa forma, a conjugação do constitucionalismo social com o 

reconhecimento do caráter normativo e judicialmente sindicável dos preceitos 

constitucionais — inclusive os dotados de maior vagueza semântica — fez sobressair 

a Constituição em relação ao resto da legislação e gerou efeitos sobre a partilha do 

poder no Estado, fortalecendo o Poder Judiciário, notadamente as cortes 

constitucionais e as supremas cortes, muitas vezes em detrimento das casas 

legislativas. 

Cria-se uma tensão permanente entre os Poderes democraticamente eleitos 

(Executivo e Legislativo) e aquele incumbido por zelar pela Constituição e pelos 

direitos fundamentais nela positivados, até mesmo contra os interesses da maioria7.  

 O controle de constitucionalidade no Brasil, inicialmente previsto como difuso 

e concreto, se elasteceu, a partir da Emenda Constitucional n° 16/65, com a 

introdução do controle abstrato e concentrado, redundando em um verdadeiro 

sistema misto. Contudo, somente a partir da Constituição Federal de 1988, o controle 

de constitucionalidade ganha fôlego no Brasil com a ampliação do rol de legitimados 

                                                      
304 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 24. 
305 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 25. 
306  BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
240ss. 
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ativos para deflagrar o controle concentrado. Explica-se. Até 1988 o Procurador-

Geral da República era o único legitimado ativo para deflagrar o processo objetivo de 

inconstitucionalidade de lei8.   

Ocorre que este equiparava-se a um ministro de Estado, nomeado pelo 

Presidente da República e por ele demissível ad nutum. Ou seja, politicamente 

subordinado ao chefe do Poder Executivo e, por isso, zelador das normas, cuja 

manutenção fossem do interesse do último.  

Desse modo, após 1988, novas ações de controle de constitucionalidade 

foram introduzidas e os temas de natureza constitucional tornaram-se mais 

abrangentes, ressaltando-se a importância dos princípios que ganharam, aos poucos, 

o status de espécie normativa, tal como as regras, havendo quem fale em 

“constitucionalismo de princípios”9 .  

 Todo o fenômeno que corresponde à expansão da jurisdição e do seu papel 

político-social, no bojo do contexto acima descrito de “judicialização da política” e 

“ativismo judicial”10. O primeiro conceito significa que questões relevantes do ponto 

de vista político, social ou moral estão sendo decididas pelo Judiciário. Ao passo que 

o segundo (ativismo) é uma atitude, e a deliberada expansão do papel do Judiciário, 

mediante o uso da interpretação constitucional para suprir lacunas, sanar omissões 

legislativas ou determinar políticas públicas quando ausentes ou ineficientes 11 . 

Ambos são fenômenos oriundos de um fenômeno maior que se convencionou 

chamar de “neoconstitucionalismo” 12.                

                                                      
307 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 25-26. 
308 ALÁRCON, Pietro de Jesús Lora. O estado de coisas inconstitucional no constitucionalismo 
contemporâneo: efetividade da Constituição ou ativismo judicial? In: DE PRETTO, Renato Siqueira 
(coord.); KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago Massao Cortizo. Interpretação constitucional no Brasil. 
São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2017, p. 101. 
309 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 232.    
310 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
40. 
311 Uma boa definição desse macrofenômeno é a seguinte: “no neoconstitucionalismo, por sua vez, 
tem-se a emergência não mais de um Estado de Direito, mas daquilo que se designa como Estado 
Constitucional fundado em premissas pós-positivistas. A referência do neoconstitucionalismo é a 
constituição material e o estado de direito substancial, ou predomínio do paradigma constitucional. 
As constituições deste outro contexto organizam-se, basicamente, sob uma regulação mais material, 
preocupada em estabelecer a legitimação substancial do direito, das decisões, da política e da 
comunidade. Assim, neste quadro, vê-se os seguintes fenômenos: (i) maior presença da constituição 
em detrimento da lei; (ii) maior presença do juiz em detrimento do legislador; (iii) maior participação 
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A ampliação progressiva do controle de constitucionalidade, por suposta 

ausência de legitimidade democrática, é posta em xeque pela “dificuldade 

contramajoritária” do Poder Judiciário. No que consiste essa expressão? Trata-se de 

objeção decorrente do fato de que os juízes, inobstante não eleitos, podem invalidar 

decisões tomadas pelos representantes do povo, invocando, por vezes, normas 

constitucionais dotadas de baixa densidade normativa — sobretudo, princípios — que 

permitem interpretações divergentes de acordo com o espectro ideológico a partir do 

qual se fazem13.  

O princípio da igualdade, por exemplo, tanto por ser utilizado para amparar 

uma política de cotas em universidades públicas como para rechaçá-la. O desacordo 

na hermenêutica de preceitos constitucionais pode ocorrer, mesmo que os 

antagonistas estejam inteiramente de boa-fé. Em situações como essas, uma 

corrente de pensamento (o constitucionalismo popular) advoga que a palavra final 

deva ficar não nas mãos de juízes não eleitos mas nas dos representantes do Povo 

— ou nas dele próprio por meio de plebiscitos ou referendos14. Notadamente nos 

casos difíceis (hard cases)15 torna-se bastante complicado se invocar o fato que a 

Constituição está no topo da hierarquia normativa para legitimar o controle de 

constitucionalidade.      

A questão da dificuldade contramajoritária se tornou um problema no Brasil 

apenas com a redemocratização levada inteiramente a cabo pela promulgação da 

Constituição de 1988 porquanto, a partir daí o Poder Judiciário brasileiro, lentamente, 

passou a se valer da jurisdição constitucional. Igualmente, em regimes ditatoriais 

como o inaugurado em 1964, a invocação do princípio democrático não faria muito 

                                                      
dos princípios em detrimento das regras; (iv) mais ponderação e menos subsunção; (v) vinculação do 
Estado à Constituição como "limitação", mas também como "prestação" e legitimação material; (vi) 
maior heterogeneidade axiológica dos textos constitucionais e, logo, mais pluralismo; (vii) 
aproximação entre direito e moral; (viii) ênfase na substância, sem contudo abandono da forma, do 
procedimento e, finalmente, (ix) eixo teórico fundado na teoria da argumentação sob perspectiva do 
pós-positivismo” (SCHIER, Paulo Ricardo. Direito Constitucional: anotações nucleares. Curitiba: Juruá, 
2013, p. 9).  
312 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: O Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: 
DE PRETTO, Renato Siqueira (coord.); KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago Massao Cortizo. 
Interpretação constitucional no Brasil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2017, p. 30-31. 
313 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 27. 
314 BARROSO, Luís Roberto. O Novo Direito Constitucional Brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 
247-248. 
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sentido, considerando ainda a existência de um apequenado Poder Judiciário, cujos 

membros foram, ao longo de 21 (vinte e um) anos, nomeados pelo corpo dirigente da 

ditadura.  

A questão que sempre se coloca no tocante ao tema do controle de 

constitucionalidade, ao menos no Brasil, não é a sua existência, pois essa opção foi 

feita pelo poder constituinte originário, mas, sim, a sua intensidade ou modo de 

aplicação: mais ativista ou mais autocontida (deferente às opções do legislador) 16. 

 Diante da vagueza e abertura de boa parte das normas constitucionais e do 

potencial de colisão entre si, a dificuldade contramajoritária do controle de 

constitucionalidade reside no fato de que quem interpreta e aplica a norma 

constitucional participa, igualmente, de seu processo de criação. Vide o exemplo da 

utilização da mutação constitucional para se alterar o sentido e alcance de uma 

norma, até mesmo contra a literalidade de seu texto. Criar-se-ia, no dizer dos críticos, 

um “poder constituinte permanente”, permitindo-se aos juízes constitucionais 

moldar a Constituição de acordo com suas preferências políticas e morais.        

É interessante notar que as objeções mais fortes, especialmente na França, ao 

controle de constitucionalidade — e, por consequência, ao ativismo judicial — nascem 

da crença de que o Legislador é necessariamente virtuoso, porquanto encarna a 

vontade geral do povo ou da nação. Um “governo de juízes” seria algo muito pior, haja 

vista a experiência histórica dada pela corrupção da magistratura durante o Estado 

Absolutista, atuando em prol de sua própria agenda e a despeito dos interesses do 

povo17. 

Deve ser citada, ainda, no período entreguerras na Alemanha durante o qual 

teve lugar o momento histórico conhecido como República de Weimar, a contenda 

jurídica entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, este último partidário da criação de uma 

corte que exercesse de forma concentrada e abstrata a jurisdição constitucional18.  

                                                      
315 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 27. 
316 SARMENTO, Daniel. Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018, p. 27-28.  
317 BATISTA, Francisco Diego Moreira. O guardião da Constituição: uma análise de qual Poder deve dar 
a última palavra a respeito da constitucionalidade de leis no Brasil. Dissertação (Dissertação em 
Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 110, 2015.  
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Schmitt defendia, ao revés, que o controle de constitucionalidade deveria caber 

não a um tribunal constitucional, mas ao chefe de Estado, haja vista que a abertura e 

vagueza das normas constitucionais deveria ser preenchida pela vontade do 

representante da unidade alemã. Para Schmitt, a delegação do controle de 

constitucionalidade ao Poder Judiciário poderia levar à deturpação de sua função, na 

medida em que seria transferido poder político a um órgão jurisdicional, ensejando a 

“politização da justiça” e a perniciosa fragmentação da unidade estatal ao se 

favorecer o pluralismo.  

É interessante notar que, ao longo do tempo, a proveniência ideológica das 

críticas lançadas contra a jurisdição constitucional tende a oscilar de acordo com as 

inclinações políticas adotadas pelas cortes constitucionais. Nos EUA tal movimento 

é mais facilmente perceptível.  

 Nas primeiras décadas do século XX, a Suprema Corte estadunidense adotava 

posturas conservadoras, mais alinhadas ao liberalismo econômico e refratária às 

reinvindicações sociais que cada vez mais tomavam corpo, negando, por exemplo, 

que o Estado pudesse intervir mais fortemente na regulação da atividade econômica 

e por consequência nas relações entre capital e trabalho. Ficou famoso para a 

história o caso Lochner em que a Suprema Corte dos EUA, em 1905, declarou a 

inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Nova York, que limitava a jornada de 

trabalho dos padeiros em dez horas por dia e 60 horas por semana, com a finalidade 

de proteger a sua saúde. Tal período histórico da Suprema Corte dos EUA ficou 

conhecido como “Era de Lochner”, em que cerca de duzentas leis regulatórias da 

economia foram invalidadas. Nesse período, a crítica era capitaneada por juristas e 

políticos mais alinhados à esquerda do espectro político, que defendiam a 

autocontenção judicial19.   

 Ocorre que, após a década de 1950, sobretudo a partir do julgamento do 

célebre caso Brown v. Board of Education of Topeka, a Suprema Corte dos EUA 

passou a adotar postura mais voltada à defesa dos direitos fundamentais de 

minorias como negros e presos e à tutela de liberdades não econômicas. Nesse 

contexto, a crítica ao ativismo da Corte passou a ser feita por juristas e políticos 
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alinhados à direita do espectro político, tendo surgido a corrente originalista, que 

pregava a interpretação da Carta Constitucional conforme a vontade dos pais 

fundadores da nação quando então a conceberam. 

 Nas últimas décadas, a Suprema Corte dos EUA deu uma nova guinada, 

predominantemente conservadora em direitos fundamentais e na regulação da 

economia, passando a ser alvo da crítica da doutrina de esquerda, em que uma parte 

passou a contestar a própria legitimidade do controle constitucional, elaborando a 

teoria do “constitucionalismo popular”.  

 Como contraponto à crítica da dificuldade majoritária, há aqueles que negam 

a premissa de que o Judiciário, ao exercer o controle de constitucionalidade, atue 

contra a vontade da maioria popular. Ao contrário, com frequência, ele julga em 

sintonia com a opinião pública, que nem sempre é espelhada por meio de 

representantes eleitos no Legislativo. Diz-se que os juízes, em geral, comungam dos 

valores hegemônicos presentes na sociedade, os quais nem sempre são prestigiados 

no processo político parlamentar, em razão de suas inúmeras vicissitudes20.  

 Segundo Sarmento e Pereira de Souza Neto21: 

 

(...) no cenário brasileiro, este argumento impressiona, haja vista a ampla crise 

da nossa democracia representativa — que tem causas múltiplas, como a 

excessiva influência do poder econômico nas eleições, as distorções do nosso 

sistema político-eleitoral etc. -, e que se reflete em frequentes pesquisas de 

opinião, nas quais nossa população brasileira afirma não confiar no Poder 

Legislativo e nos partidos. Muitas vezes, no Brasil, as decisões do Poder 

Judiciário refletem melhor os anseios populares do que aquelas adotadas na 

seara legislativa.       

 

Outro argumento a favor do controle de constitucionalidade, notadamente o 

expandido (ativista), é o de que a democratização da jurisdição constitucional teria 

relativizado a dificuldade contramajoritária. A participação democrática da 
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sociedade civil brasileira na jurisdição constitucional é instrumentalizada, pois, 

exemplificativamente, por meio de audiências públicas, pela ampliação do rol de 

legitimados ativos para propositura de ações de controle abstrato de 

constitucionalidade e pela incorporação da figura de peritos convidados ou aceitos 

pelo Tribunal (amicus curiae)22. Houve, destarte, uma democratização do acesso ao 

controle de constitucionalidade e uma pluralização das diferentes visões político-

morais da sociedade nos debates da instância máxima do Judiciário brasileiro, 

tornando a nossa jurisdição constitucional uma instância de “representação 

argumentativa” do povo brasileiro, composta pelo debate público, argumentos e 

persuasão (a sua dimensão deliberativa)23. 

 No mesmo sentido, essa parte da doutrina entende que a democracia não é 

igual à vontade das maiorias, mas corresponde a um ideal político mais complexo, 

que também envolve o respeito a direitos fundamentais e a valores democráticos. Ou, 

a democracia seria o governo das maiorias (dimensão formal) com o respeito, 

sobretudo, aos direitos fundamentais das minorias (dimensão substantiva)24. Tal 

concepção visaria a refrear espasmos autoritários ou mesmo regimes totalitários 

que historicamente governaram, boa parte do tempo, apoiados pela maioria da 

população. 

 Adicionalmente pode-se afirmar que o Poder Judiciário atua, em muitos casos, 

a favor do interesse majoritário, uma vez que o Legislativo em temas polêmicos deixa 

de decidir para evitar desgastes com setores da sociedade que seriam contrariados 

com a decisão legislativa. A delegação da resolução do problema ao Judiciário seria 

uma forma de contornar o referido desgaste25. 
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 Ainda segundo Sarmento e Pereira de Souza Neto, os argumentos ora 

delineados são apenas parcialmente procedentes porque a relação entre jurisdição 

constitucional e democracia envolve uma “tensão sinérgica”26: 

 

(...) há sinergia porque o exercício adequado do controle de constitucionalidade 

pode proteger pressupostos necessários ao bom funcionamento da democracia, 

como as regras equânimes do jogo político e os direitos fundamentais.   

  

 Sob outro prisma, existe uma tensão potencial entre a jurisdição 

constitucional e a democracia27: 

 

(...) se a imposição de limites para a decisão das maiorias pode ser justificada 

em nome da democracia, o exagero revela-se antidemocrático, por cercear em 

demasia a possibilidade do povo de se autogovernar. O problema se agrava 

quando a jurisdição constitucional passa a ser concebida como o fórum central 

para o equacionamento dos conflitos políticos, sociais e morais mais relevantes 

da sociedade, ou como a detentora do poder de ditar a “última palavra” sobre o 

sentido da Constituição. Em outras palavras, a dificuldade democrática pode não 

vir do remédio — controle judicial de constitucionalidade — mas da sua dosagem.       

 

Consoante os mesmos doutrinadores, a dosagem não provém de uma fórmula 

universal, válida em todos os países e contextos. A dosagem dependeria de uma 

conjugação (ponderação) de fatores contingentes como o grau de representatividade 

dos poderes constituídos, a sua atuação efetiva na proteção dos direitos 

fundamentais e de minorias, a credibilidade e independência fática do Poder 

Judiciário, a existência de uma cultura não elitista que seja permeável aos anseios 

das camadas menos favorecidas e mais vulneráveis da população.     

 Igualmente não se poderia deixar contaminar pela crença ingênua de que os 

juízes constitucionais, ao exercer a jurisdição constitucional, estejam acima de suas 

paixões terrenas e seriam sempre virtuosos e sábios, imunes ao erro, sem agenda 
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política própria e preocupados apenas com a proteção dos direitos fundamentais, 

dos valores republicanos e dos pressupostos da democracia. Esse seria o outro lado 

da moeda de se acreditar na sapiência e virtuosidade do Legislador28.  

   

4.2 O controle de constitucionalidade por meio da categoria do estado de coisas 

inconstitucional 

 

 A intervenção da jurisdição constitucional não se pode voltar apenas ao 

controle de constitucionalidade de atos normativos. Outras afrontas à Constituição 

decorrentes de atos e omissões dos poderes públicos podem e devem ser 

enfrentadas, notadamente quando estão em xeque direitos fundamentais muito 

caros à defesa da dignidade da pessoa humana, como vida e saúde — mas não 

apenas —, e que não são tutelados de maneira suficiente pelo processo político 

majoritário.  

 No Direito Comparado há exemplos de intervenção da jurisdição 

constitucional diante de falhas significativas em políticas públicas que tenham 

ligação com a proteção de direitos fundamentais. Há experiências nessa seara em 

países como Estados Unidos da América, África do Sul e Índia29. 

 Para resolver falhas dessa natureza, a Corte Constitucional da Colômbia erigiu 

uma nova categoria ou técnica jurídica, cuja sedimentação é notável naquela corte 

após diversos julgados. Trata-se da categoria do “estado de coisas 

inconstitucional”30.  

 Essa categoria foi criada pela Corte Constitucional da Colômbia e possibilita 

um controle não sobre atos normativos, mas sobre situações ou falhas estruturais 

derivadas de condutas comissivas e omissivas, conforme Cepeda31: 
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(...) não se julga um ato jurídico, senão uma realidade, um estado de coisas. 

Conceitualmente é um giro copernicano no entendimento do controle de 

constitucionalidade, devido a que, no controle do direito, as normas e os atos são 

o tradicional, porém, aqui o que se controla ou se pretende transformar é a 

realidade, uns fatos, um estado de coisas contrário à Constituição 

 

 Dessas falhas estruturais decorre uma violação maciça de direitos humanos 

de um número significativo de pessoas, cujo equacionamento depende de uma série 

de medidas complexas e coordenadas de vários órgãos e entes estatais.  

Isso amplia muito o potencial de a Corte Constitucional intervir em situações 

em que há uma afronta grave à Constituição, mas que não será resolvida com a 

retirada de uma determinada lei do ordenamento. São situações complexas em que 

há algum tipo de bloqueio institucional32. Nessas hipóteses a Corte pode reter a sua 

jurisdição para monitorar o cumprimento das medidas que estabelecer.  

 A técnica decisória em comento, que não estava expressamente prevista na 

Constituição ou em qualquer ato normativo colombiano, permitiu que fossem 

ordenados aos órgãos e entes estatais a adoção de medidas tendentes à superação 

de violações graves e massivas de direitos fundamentais, bem como supervisionar, 

em seguida, sua efetivação. 

 Como se trata de medida de grande envergadura, pelo grau e espécie de 

intervenção que confere à Corte, adentrando, no afã de resolver impasses, searas que 

em princípio são privativas dos demais poderes políticos, entende-se que tal técnica 

deve ser usada apenas em casos excepcionais, que, de outra forma, não seriam 

solucionados sem a intervenção do Poder Judiciário. Em outros termos, o bloqueio 

institucional à resolução do problema pelo processo político majoritário é de tal 

monta que a Corte deve assumir um papel atípico, sob a perspectiva do princípio da 

separação dos poderes33.         

 O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pela Corte 

Constitucional     da      Colômbia      implica     condições   específicas,    como      aduz 
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Sarmento34. Elenca-se: 

 

(i) vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número 

significativo de pessoas; 

(ii) prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações 

para garantia e promoção de direitos (falhas estruturais); 

(iii) a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas 

complexas por uma pluralidade de órgãos envolvendo mudanças estruturais que 

podem depender da alocação de recursos públicos, correção das políticas 

públicas existentes ou formulação de novas políticas, dentre outras medidas; 

(iv) potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que tiverem os 

seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário.  

 

 Na Colômbia, a técnica vem sendo utilizada desde 1997 e foi empregada em, 

ao menos, 9 (nove) casos decididos pela Corte Constitucional daquele país. Dentre 

eles destaca-se o caso do sistema carcerário (processo T-153 de 1998), uma ação 

individual proposta por um preso que denunciava violações de seus direitos mais 

básicos. A Corte ampliou o escopo original da demanda e chegou à conclusão de que 

o problema não se restringia ao presídio em que o demandante estava35. A partir daí, 

foram realizadas diversas diligências visando diagnosticar a situação carcerária do 

país, tendo sido constatada a violação massiva da dignidade dos presos. Esse foi o 

ponto de partida para a declaração do estado de coisas inconstitucional e 

estabelecimento de um diálogo institucional entre todas as entidades envolvidas 

visando solucionar o problema. 
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4.2.1 O estado de coisas inconstitucional no Direito brasileiro: análise da ADPF n° 

347 

 

Sustenta-se que a categoria do estado de coisas inconstitucional é 

inteiramente aplicável à jurisdição constitucional brasileira por meio do ajuizamento 

de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).  

De fato, a ADPF n° 347 foi o meio processual utilizado para que o Supremo 

Tribunal Federal declarasse a existência de um estado de coisas inconstitucional no 

sistema carcerário brasileiro, em que pese em juízo de cognição sumária, deferindo 

parte das medidas cautelares requeridas na peça inicial, vide a ementa: 

 

CUSTODIADO — INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL — SISTEMA PENITENCIÁRIO — 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL — ADEQUAÇÃO. 

Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a 

situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO 

NACIONAL — SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA — CONDIÇÕES DESUMANAS DE 

CUSTÓDIA — VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS — FALHAS 

ESTRUTURAIS — ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL — CONFIGURAÇÃO. 

Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 

modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 

administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser 

caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO 

NACIONAL — VERBAS — CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das 

penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo 

Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA — OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando 

o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 

24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF 347 MC, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)  
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A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi proposta pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em 27 de maio de 2015, com pedido de 

reconhecimento e declaração do estado de coisas inconstitucional no tocante ao 

sistema prisional brasileiro e adoção de providências estruturais em face de lesões 

a preceitos fundamentais36 dos detentos praticadas por todos os poderes públicos 

da União, dos estados-membros e do Distrito Federal.  

Sinteticamente, na inicial, foi descrito um quadro aterrador de violação 

massiva de diversos preceitos fundamentais como o princípio da dignidade da 

pessoa humana, a vedação da tortura e de tratamento desumano, o direito de acesso 

à Justiça e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. 

A origem do problema é um conjunto de atos comissivos e omissivos de diversos 

entes e órgãos da União, estados-membros e Distrito Federal, incluídos os de 

natureza normativa, administrativa ou judicial (falhas estruturais de políticas 

públicas).  

Para superação desse quadro foram pedidas diversas medidas voltadas à 

melhoria das condições dos presos e à reversão do processo de 

hiperencarceramento, algumas de caráter urgente como as que foram apreciadas no 

tópico das medidas cautelares, com a retenção da jurisdição da Corte para 

supervisionar a efetiva implementação dessas medidas, auxiliada por entidades 

dotadas de expertise na matéria e com participação deliberativa da sociedade civil.  

O autor alegou que, face ao grau de intervenção em diversas políticas públicas 

que foi pedida, a técnica do estado de coisas inconstitucional só poderia ser aplicada 

em hipóteses excepcionais, como a do contexto fático trazida ao conhecimento do 

Tribunal. De outra banda, havia um comprovado bloqueio institucional estatal para a 

tutela dos direitos fundamentais dos encarcerados, que constituem, ademais, uma 
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minoria bastante estigmatizada, tornando-se imprescindível a atuação do Tribunal e 

o exercício do seu papel contramajoritário37. 

Em relação à execução da decisão, foi argumentado que, em sua maioria, não 

se estava pedindo o estabelecimento de ordens judiciais “rígidas” e soluções 

engendradas sponte propria pelo Tribunal, a esbarrar na sua falta de capacidade 

institucional. Ao contrário, foram pedidas ordens “flexíveis”, baseadas no diálogo e 

na cooperação interinstitucional, atribuindo às diversas esferas estatais a elaboração 

de planos de ação para superação do estado de coisas inconstitucional. Dessa 

maneira, os poderes dos entes federados seriam participantes e não meros 

expectadores passivos na solução do problema, cuja coordenação ficaria à cargo do 

Supremo Tribunal Federal na qualidade de “maestro” de uma orquestra com diversos 

e heterogêneos componentes. 

Foram estes os pedidos em caráter de tutela provisória feitos na inicial:  

 

a) Determine a todos os juízes e tribunais que, em cada caso de decretação ou 

manutenção de prisão provisória, motivem expressamente as razões que 

impossibilitam a aplicação das medidas cautelares alternativas à privação de 

liberdade, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  

b) Reconheça a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos Direitos Civis 

e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

determinando a todos os juízes e tribunais que passem a realizar audiências de 

custódia, no prazo máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o comparecimento do 

preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da 

prisão.  

c) Determine aos juízes e tribunais brasileiros que passem a considerar 

fundamentadamente o dramático quadro fático do sistema penitenciário 

brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena 

e durante o processo de execução penal.  

d) Reconheça que como a pena é sistematicamente cumprida em condições 

muito mais severas do que as admitidas pela ordem jurídica, a preservação, na 
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medida do possível, da proporcionalidade e humanidade da sanção impõe que os 

juízes brasileiros apliquem, sempre que for viável, penas alternativas à prisão.  

e) Afirme que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abrandar os 

requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos do preso, como a 

progressão de regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da 

pena, quando se evidenciar que as condições de efetivo cumprimento da pena 

são significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica e 

impostas pela sentença condenatória, visando assim a preservar, na medida do 

possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção. 

f) Reconheça que o juízo da execução penal tem o poder-dever de abater tempo 

de prisão da pena a ser cumprida, quando se evidenciar que as condições de 

efetivo cumprimento da pena foram significativamente mais severas do que as 

previstas na ordem jurídica e impostas pela sentença condenatória, de forma a 

preservar, na medida do possível, a proporcionalidade e humanidade da sanção. 

g) Determine ao Conselho Nacional de Justiça que coordene um ou mais 

mutirões carcerários, de modo a viabilizar a pronta revisão de todos os processos 

de execução penal em curso no país que envolvam a aplicação de pena privativa 

de liberdade, visando a adequá-los às medidas “e” e “f” acima. 

h) Imponha o imediato descontingenciamento das verbas existentes no Fundo 

Penitenciário Nacional — FUNPEN, e vede à União Federal a realização de novos 

contingenciamentos, até que se reconheça a superação do estado de coisas 

inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

 

Quanto aos pedidos principais, o autor arrolou os seguintes: 

 

a) Declarar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário 

brasileiro.  

b) Confirmar as medidas cautelares.  

c) Determinar ao Governo Federal que elabore e encaminhe ao STF, no prazo 

máximo de 3 meses, um plano nacional (“Plano Nacional”) visando à superação 

do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, dentro 

de um prazo de 3 anos.  

d) Submeter o Plano Nacional à análise do Conselho Nacional de Justiça, da 

Procuradoria Geral da República, da Defensoria Geral da União, do Conselho 
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Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, e de outros órgãos e instituições que queiram se manifestar sobre o 

mesmo, além de ouvir a sociedade civil, por meio da realização de uma ou mais 

audiências públicas.  

e) Deliberar sobre o Plano Nacional, para homologá-lo ou impor medidas 

alternativas ou complementares, que o STF reputar necessárias para a superação 

do estado de coisas inconstitucional. Nesta tarefa, a Corte pode se valer do 

auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 

e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de 

Justiça.  

f) Após a deliberação sobre o Plano Nacional, determinar ao governo de cada 

Estado e do Distrito Federal que formule e apresente ao STF, no prazo de 3 meses, 

um plano estadual ou distrital, que se harmonize com o Plano Nacional 

homologado, e que contenha metas e propostas específicas para a superação do 

estado de coisas inconstitucional na respectiva unidade federativa, no prazo 

máximo de 2 anos.  

g) Submeter os planos estaduais e distrital à análise do Conselho Nacional de 

Justiça, da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público da respectiva 

unidade federativa, da Defensoria Geral da União, da Defensoria Pública do ente 

federativo em questão, do Conselho Seccional da OAB da unidade federativa, e de 

outros órgãos e instituições que queiram se manifestar. Submetê-los, ainda, à 

sociedade civil local, em audiências públicas a serem realizadas nas capitais dos 

respectivos entes federativos, podendo a Corte, para tanto, delegar a realização 

das diligências a juízes auxiliares, ou mesmo a magistrados da localidade, nos 

termos do art. 22, II, do Regimento Interno do STF.  

h) Deliberar sobre cada plano estadual e distrital, para homologá-los ou impor 

outras medidas alternativas ou complementares que o STF reputar necessárias 

para a superação do estado de coisas inconstitucional na unidade federativa em 

questão. Nessa tarefa, mais uma vez, a Corte Suprema pode se valer do auxílio 

do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de 

Justiça.  

i) Monitorar a implementação do Plano Nacional e dos planos estaduais e 

distrital, com o auxílio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do 
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Conselho Nacional de Justiça, em processo público e transparente, aberto à 

participação colaborativa da sociedade civil, até que se considere sanado o 

estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro.  

j) Nos termos do art. 6o e §§ da Lei 9.882, o Arguente requer, ainda, a produção 

de toda prova eventualmente necessária ao deslinde desta Arguição, tais como a 

requisição de informações adicionais e designac ̧ão de perito ou comissão de 

peritos. 

  

Como se pode ler da ementa do julgado da tutela provisória da ADPF n° 347, o 

Supremo Tribunal Federal restringiu-se, no entanto, a deferir apenas 2 (duas) 

medidas cautelares: o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional — 

FUNPEN (pedido "h") e a realização de audiências de custódia (pedido "b").  

 

4.3 Críticas à categoria do estado de coisas inconstitucional  

 

 As críticas à técnica do estado de coisas inconstitucional não são poucas e 

precisam ser elencadas uma a uma, para que após possam ser analisadas 

minudentemente.    

 A primeira delas, no contexto do julgamento das medidas cautelares na ADPF 

n° 347, consiste na suposta abrangência e generalidade (excessiva abstração) da 

maior parte dessas. Essa crítica foi formulada pela própria representante do 

Ministério Público Federal em sua opinio iuris quando do julgamento das referidas 

medidas cautelares. De fato, dos oito pedidos formulados em sede de liminar apenas 

dois foram deferidos (pedidos “b” e “h”), que, por sinal, eram os de maior concretude 

aparente. Os outros pedidos consistiriam na mera reprodução de uma obrigação já 

prevista em lei. Não havendo qualquer utilidade em tais medidas (prejuízo à eficácia 

da demanda), pois o grau de abstração da decisão do Supremo Tribunal seria o 

mesmo da lei, apenas reconhecendo-se sua constitucionalidade, que já é presumida.  

 A segunda crítica é a que diz respeito à veiculação da técnica por meio de uma 

ação de controle abstrato, e não por meio de casos concretos, em ações coletivas, tal 

como ocorrido na Colômbia, por meio das chamadas ações de tutela, perante juízos 

de primeira instância. Consequentemente, o STF acabou por reformatar a ADPF, 
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focando nos pontos concretos, como audiências de custódia e 

descontingenciamento do FUNPEN. 

A crítica seguinte é a de que faltaria legitimidade à Suprema Corte brasileira 

para impor ao Executivo a obrigação de elaborar planos de superação do estado de 

inconstitucionalidade, criando, alterando ou suprimindo políticas públicas. A Corte 

não teria legitimidade para assumir a atribuição de homologar e monitorar tais 

planos, como “coordenador” de políticas públicas. A crítica é novamente dirigida ao 

ativismo judicial supostamente demasiado, que violaria o princípio da separação de 

poderes38.  

Quanto à efetividade das decisões que declarassem o estado de coisas 

inconstitucional, afirma-se que, ao invés de favorecer, tal técnica poderia dificultar 

ou ameaçar a efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais, uma vez que 

as cortes não possuiriam a propalada legitimidade e competência para corrigir a 

“incompetência” dos outros poderes públicos. Simplesmente as decisões sobre o 

estado de coisas inconstitucional deixariam de ser cumpridas.       

Além disso, mais uma crítica é a de que o Supremo não possuiria a mínima 

estrutura para assumir a função de homologar e monitorar os planos, 

desconfigurando-se sua função de Tribunal Constitucional. Não faria sentido, 

outrossim, "congestionar" o Supremo Tribunal Federal, órgão único, com apenas onze 

ministros, sob a alegação de potencialidade de "congestionamento da Justiça" com 

pedidos individuais daqueles que tivessem os seus direitos violados e fossem se 

socorrer individualmente no Poder Judiciário. Sustenta-se que, não apenas a Justiça 

em primeira instância possuiria mais estrutura do que o Supremo Tribunal Federal, 

como também não seria necessário o processamento de pedidos individuais para 

solucionar questões de violações em massa de direitos fundamentais, cabendo o 

ajuizamento de ações civis públicas. A melhor via para atacar judicialmente as 

violações em massa de direitos fundamentais consistiria, destarte, no ajuizamento 

de uma (ou mais, a depender da necessidade do caso) ação civil pública em primeira 

instância (litígios estruturais), identificando os problemas de forma  mais concreta  e 
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formulando-se pedidos concretos ao Judiciário. 

O reconhecimento de inconstitucionalidade sobre situações fáticas (e não 

sobre normas jurídicas) não encontraria amparo na teoria do controle de 

constitucionalidade nem na Constituição ou na legislação infraconstitucional. Nessa 

linha, por melhores que fossem as intenções, o reconhecimento de 

inconstitucionalidade sobre situações de fato poderia enfraquecer a teoria 

constitucional — e, portanto, a tutela de direitos fundamentais —, ao invés de 

fortalecê-las, sobretudo em razão da pouca efetividade das medidas. 

 Streck assevera que a categoria do estado de coisas inconstitucional seria 

“fluida, genérica e líquida”, de “substrato frágil”, um “conceito ônibus” no qual tudo 

cabe (ubiquidade)39. Faltaria à categoria, em suma, robustez conceitual dogmática, 

que a faria ser apenas a nova moda do “verão constitucional”.    

 A potencial arbitrariedade — ou absurdidade — das decisões seria outro 

entrave à aplicação da técnica, pois, ante à ineficácia da ordem jurídica e da 

debilidade do acesso ao Judiciário, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar a 

inconstitucionalidade da própria Constituição e determinar o fechamento dos 

tribunais. No mesmo sentido, diante do “mar de lama” da política brasileira o 

Supremo poderia determinar o fechamento do Congresso ou “declarar a 

inconstitucionalidade... do Brasil”40.   

 

4.3.1 Análise das críticas à categoria do estado de coisas inconstitucional 

 

 O receio do uso ubíquo do estado de coisas inconstitucional face à ausência 

de robustez conceitual dogmática não se sustenta. Não é qualquer situação de 

violação de direitos fundamentais ou simplesmente qualquer política pública errônea 

(para isso existe o processo político) que pode levar à declaração do estado de coisas 

inconstitucional. A pedra angular do estado de coisas inconstitucional é a sua 

excepcionalidade.  
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 Segundo Rodríguez Garavito, a categoria em questão deve ser aplicada 

excepcionalmente por três motivos. O primeiro é porque representa uma intervenção 

considerável em políticas públicas. O segundo decorre do fato de que a Corte 

Constitucional, como qualquer tribunal, possui capacidade institucional restrita. E a 

três porque, do ponto de vista político, a aplicação da categoria é um custo para a 

Corte41.  

 A forma de a Suprema Corte assegurar a excepcionalidade da técnica é 

observar, com bastante rigor, os seus pressupostos de aplicação, como já delineado 

linhas acima. Somente as falhas estruturais graves justificam a intervenção do 

Judiciário. Assim, estão excluídas políticas públicas ou situações que, do ponto de 

vista político, possam ser consideradas ruins mas são constitucionais e, igualmente, 

as que embora inconstitucionais não possam ser consideradas graves. 

 Quando se fala da gravidade deve se ter em mente o primeiro pressuposto para 

aplicação da técnica: a vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais 

de um número significativo de pessoas.  

 Em primeiro lugar, a violação de direitos fundamentais deve ser, em regra, 

difusa. Como a vulneração deve decorrer de práticas inconstitucionais contínuas 

(aspecto temporal), massivas (aspecto subjetivo) e territorialmente espraiadas 

(aspecto territorial) não se justificaria aplicação desta técnica de ultima ratio pelo 

Supremo Tribunal Federal a situações e políticas públicas inconstitucionais graves 

mas temporal, subjetiva e territorialmente definidas.  

Não faria sentido dar início a um processo de tanta complexidade para 

situações ou políticas públicas cuja inconstitucionalidade grave já foi superada e 

cujos danos podem ser remediados de outra forma — na esfera patrimonial, 

sobretudo.  

Do mesmo modo, violações graves que fossem apenas de âmbito local ou 

estadual não poderiam ter sua inconstitucionalidade declarada pelo órgão de cúpula 

do Judiciário, cabendo essa função aos seus outros ramos, como os Tribunais de 

Justiça dos estados-membro e do Distrito Federal. Ao Supremo Tribunal Federal 

deveria caber apenas a declaração de um estado de coisas inconstitucional que 
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atingisse todo ou boa parte do território nacional — mas não necessariamente de 

modo uniforme.  

Já em relação ao aspecto subjetivo, sequer deveria ser possível determinar 

quem são os atingidos pelo grave ataque aos direitos fundamentais. Os sujeitos 

passivos da violação seriam apenas pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato, como o fato de ser interno do sistema penitenciário, usuário 

do Sistema Único de Saúde (SUS) ou atingido pelos critérios atuais de potabilidade 

da água tratada. Ou seja, na dicção do art. 81, parágrafo único, I do Código de Defesa 

e Proteção do Consumidor (CDC), titulares de interesses ou direitos difusos.       

Com relação à última parte do primeiro pressuposto (“de um número 

significativo de pessoas”), a doutrina que discorreu sobre o tema sustenta que a 

técnica é vocaciona a proteger os direitos fundamentais de minorias estigmatizadas. 

Esses grupos vulneráveis (os presos e membros da comunidade LGBT, por exemplo) 

não teriam voz suficiente no processo político majoritário e na Administração para 

obterem uma tutela estatal efetiva de seus direitos. Nesse diapasão, o papel 

contramajoritário do Judiciário, que permite a ele um “insulamento” institucional 

diante do processo político majoritário, ganha relevo e justifica a adoção de posturas 

mais ativistas. 

Haveria, assim, uma relativização da presunção de constitucionalidade de atos 

normativos que impactem negativamente os direitos de minorias estigmatizadas. 

Não concordamos, porém, com a ideia de que a vocação de proteção da novel 

categoria deva se restringir apenas a minorias estigmatizadas, pensamos que ela 

deva se aplicar a qualquer tipo de minoria.         

Mas o que é ser uma minoria? 

Sarmento explica que42: 

 

(...) o critério para definição de “minoria” que deve orientar a aplicação desse 

parâmetro não é numérico, mas envolve a participação do grupo social no 

exercício do poder político, social ou econômico. Os milionários representam uma 

minoria em termos quantitativos, mas não em termos de participação no poder. 
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Seria inconcebível formular uma teoria que relativizasse a presunção de 

constitucionalidade dos atos normativos que pudessem prejudicar os interesses 

de milionários. Os seus interesses são protegidos até excessivamente pela via da 

política majoritária: são eles os superincluídos. Já as mulheres, apesar de 

constituírem numericamente a maioria da população brasileira, ainda sofrem 

grave discriminação de gênero, e são sub-representadas nas esferas do poder 

político, social e econômico (muito embora o fenômeno venha se atenuando nos 

últimos tempos). De todo modo, elas ainda podem, para os fins aqui propostos, 

serem consideradas como minoria.  

 

 Em relação à questão dos agrotóxicos no Brasil, algumas minorias atingidas 

por diferentes problemas podem ser identificadas. Os trabalhadores rurais avulsos 

de latifúndios, uma clara minoria com baixíssima representação no processo político 

— ao contrário dos grandes proprietários rurais que são representados pela bancada 

ruralista (agronegócio) —, são atingidos frontalmente pelas intoxicações agudas 

causadas pela pulverização de agrotóxicos em suas diversas modalidades. O mesmo 

pode ser dito pelas casas isoladas e povoados pulverizados de agrotóxicos por 

aviões agrícolas (pueblos fumigados) em toda a área rural do Brasil, que podem, 

também, ser considerados uma minoria.  

Ocorre que os afetados pela, em nossa visão, equivocada política de critérios 

de potabilidade da água tratada não são numericamente uma minoria e nem se pode 

dizer que são estigmatizados. Dadas a difusão de seu interesse entre toda a 

sociedade e a complexidade de resolução do problema, essa maioria acaba por se 

tornar, todavia, “minorizada” no processo político majoritário. Não há grupos de 

pressão de relevo a defender seus interesses no Parlamento. O papel de tutela desse 

direito eminentemente difuso (direito à água tratada de boa qualidade) seria, 

primordialmente, do Ministério Público, mas a tutela coletiva tradicional esbarra em 

solução que exige a conjugação de diversos órgãos e entes para a solução do 

problema. Um Juízo de primeira instância, mesmo nas bem aparelhadas varas 

federais das capitais dos Estados-membro, não está, em princípio, apto a executar 

tal empreendimento.       
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 Um quarto aspecto é a lesão exclusiva a direitos fundamentais 

essencialíssimos (direitos básicos) como vida, dignidade da pessoa humana, saúde, 

integridade física e mental, denotando a relevância material do direito fundamental 

em jogo. Estariam excluídos, dessa forma, qualquer tipo de direito fundamental que 

tivesse repercussões tão-somente patrimoniais ou fosse direito titularizado por 

determinadas corporações. Cremos que elastecer demais o rol dos direitos 

fundamentais sindicáveis por meio da categoria do estado de coisas inconstitucional 

é perder o foco para aquilo que ele se propõe, que é remediar situações de caos 

institucional que possam causar lesões muito graves, tanto em grau como em 

espécie.         

O referido primeiro pressuposto conjuga-se com o segundo (“prolongada 

omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e 

promoção de direitos”), terceiro (“a superação das violações de direitos pressupõe a 

adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos envolvendo mudanças 

estruturais que podem depender da alocação de recursos públicos, correção das 

políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas, dentre outras 

medidas”) e quarto pressuposto (“potencialidade de congestionamento da justiça, se 

todos os que tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder 

Judiciário”) para que seja deflagrado o processo que culminará na declaração do 

estado de coisas inconstitucional.  

Como ocorre com toda a interpretação de norma jurídica, o correto 

preenchimento de cada pressuposto dependerá da capacidade argumentativa do 

hermeneuta. Isso não significa, porém, que haja fluidez ou vagueza excessiva na 

concepção dos mesmos que possa redundar no fechamento do Congresso Nacional 

ou na declaração de inconstitucionalidade do Brasil. Tal argumento tem verniz 

anedótico e, quiçá, tenha o único intuito de ridicularizar a novel categoria, que ainda 

busca sedimentação no Direito brasileiro. É a utilização da falácia do espantalho 

(strawman fallacy), em que se apresenta uma visão distorcida dos reais contornos 

da nova técnica e de seus pressupostos e implicações para tentar rechaçá-la43.  

A   possibilidade  de  subjetivismos  (arbitrariedades)  decisórios  não   é   risco 
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exclusivo de decisões que envolvam a aplicação da técnica do estado de coisas 

inconstitucional. Qualquer decisão judicial se não está argumentativamente bem 

assentada no Direito traz esse risco. Discricionariedade judicial não é o mesmo que 

livre escolha (arbítrio), porquanto os pressupostos sobre os quais a declaração do 

estado de coisas inconstitucional tem base servem para controlar, justamente, o 

arbítrio do julgador. O juiz constitucional deve fundamentar de forma exaustiva a 

satisfação dos pressupostos de forma que, se não é possível eliminar, se diminua ao 

máximo os traços de subjetivismo ideológico.       

Há quem diga que os dois primeiros pressupostos — violação massiva de 

direitos fundamentais e falhas estruturais causadoras da mesma — são os mais 

importantes porque dotados de maior objetividade e, logo, de maior controlabilidade, 

o que per se legitimaria a intervenção estatal44.         

 O fato de o estado de coisas inconstitucional ser uma nova categoria que se 

pretende afirmar no Direito causa natural resistência da doutrina. Ocorre que a 

incorporação de novas categorias jurídicas é um processo permanente de uma 

ciência social aplicada que se encontra em constante mutação. Nisso não há 

qualquer novidade: a mudança sócio-jurídica é perene.  

 O próprio Supremo Tribunal Federal pratica há tempos ativismo metodológico 

por meio de instrumentos interpretativos tradicionais e festejados pela doutrina. São 

exemplos de importação de categorias de outras culturas jurídicas, notadamente das 

alemã, italiana e estadunidense: (i) a interpretação conforme a Constituição, (ii) a 

declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, (iii) a declaração 

de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, (iv) a declaração de 

constitucionalidade de lei ainda constitucional, (v) distinguishing e overruling 

(consagrados no novo Código de Processo Civil) e (vi) sentenças interpretativas, 

aditivas, aditivas de princípios, substitutivas etc. 

 Considerando que a teoria do controle de constitucionalidade é 

constantemente alterada por aportes de diferentes culturas jurídicas e que nenhuma 

das categorias acima elencadas tinha previsão na Constituição ou na legislação 

infraconstitucional até então, não há razões críveis para se haver receios quanto à 
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categoria do estado de coisas inconstitucional — notadamente, quanto à sua origem. 

Ao se proceder à “importação” dessa categoria surgida em um país latinoamericano, 

cuja realidade está muito mais próxima da realidade brasileira do que a de países 

europeus ou dos EUA, e considerando que a mesma tenha potencial para ser eficaz 

tem-se um ganho potencial. Isto é, uma agregação de valor para a satisfatória — e 

não ideal — solução de falhas estruturais que são tipicamente da realidade de países 

da periferia do sistema produtivo capitalista, como o Brasil.           

 Não procede, outrossim, o argumento de que a veiculação da técnica por meio 

de uma ação de controle abstrato seria pior do que ações coletivas perante juízos de 

primeira instância, que, supostamente, possuiriam mais estrutura do que a Suprema 

Corte brasileira. 

O juiz de primeira instância, por não ser levado a ele, em ação coletiva, todas 

as questões afetas ao estado de coisas inconstitucional da questão dos agrotóxicos, 

possuiria, inevitavelmente, “visão de túnel” sobre o problema. Ou seja, a sua visão da 

complexidade do mesmo seria limitada, fragmentária.  

Ele esbarraria, igualmente, na ausência de capacidade institucional para 

propor uma solução para temas da questão dos agrotóxicos que exijam, por exemplo, 

alteração de atos normativos de caráter técnico, como o ato que versa sobre os 

critérios de potabilidade da água. Seria bastante difícil imaginar que um juiz de 

primeira instância pudesse agregar os melhores especialistas do País, a sociedade 

civil e representantes do Estado brasileiro para juntos debaterem soluções para 

pontos específicos da questão dos agrotóxicos, fora de um plano nacional que 

tratasse com organicidade o problema.    

Quanto ao possível risco de “congestionamento” do Supremo Tribunal Federal, 

ao invés de usar sua estrutura judiciária, a Corte poderia delegar tal função a outros 

órgãos com caráter eminentemente administrativo, como o Conselho Nacional de 

Justiça.  

O Conselho, assumindo a coordenação dos trabalhos, poderá delegar a 

resolução de cada parte do problema a grupos de trabalho com a participação dos 

melhores especialistas do País, da sociedade civil e de representantes do Estado 

brasileiro. Mutatis mutandis, o coordenador designado pelo Conselho Nacional de 

Justiça exerceria um papel semelhante ao de um presidente de Assembleia Nacional 
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Constituinte, que coordena diversas comissões e, posteriormente, harmoniza os seus 

trabalhos, com ou sem a ajuda de uma comissão para tal fim, mas não se imiscui em 

questões específicas de cada comissão. Não custa lembrar que uma empreitada de 

fôlego como a redação da Constituição Federal de 1988 teve início em fevereiro de 

1987 e fim em outubro de 1988. Portanto, em 18 (dezoito) meses produziu-se um 

marco jurídico complexo para uma nova ordem constitucional que passaria a viger a 

partir dali.   

É certo que o Conselho Nacional de Justiça não poderia assumir a 

coordenação simultânea de um número ilimitado de casos, por isso seria conveniente 

limitar a declaração simultânea do estado de coisas inconstitucional a um número 

reduzido de situações (por exemplo, a cinco), sopesadas, obviamente, a gravidade e 

complexidade de cada uma.    

Outra objeção formulada que consiste na abrangência e generalidade 

(excessiva abstração) da maior parte dos pedidos na ADPF n° 347/2015 parece, de 

fato, parcialmente procedente. Não há sentido ou utilidade em reproduzir no corpo 

do pedido uma obrigação já prevista em lei. Quanto maior a concretude do pedido, 

melhor. Entretanto, há pedidos que necessariamente são dotados de maior 

generalidade como um pedido de criação de um “plano nacional” de estruturação de 

redes de laboratórios públicos onde possam ser realizadas todas as pesquisas afetas 

a agrotóxicos. Em relação a eles, é inevitável a generalidade do pedido, que é, 

ademais, permitida pelo art. 324, § 1°, III do Código de Processo Civil.   

Por fim, em relação à falta de legitimidade da Suprema Corte brasileira para 

impor ao Executivo a obrigação de elaborar planos de superação do estado de 

inconstitucionalidade, criando, alterando ou suprimindo políticas públicas e a 

eventual inefetividade de decisões que declarassem o estado de coisas 

inconstitucional, dificultando ou ameaçando a efetividade da Constituição e dos 

direitos fundamentais, não passa de uma remodelagem dos argumentos contrários 

ao ativismo judicial, agora aplicados à nova técnica decisória.  

Concretamente, no julgamento da Medida Cautelar na ADPF n° 4545, o Supremo 

Tribunal Federal já se posicionou favoravelmente à intervenção em políticas públicas, 

                                                      
344 Ementa: argüição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da legitimidade 
constitucional do controle e da intervenção do poder judiciário em tema de implementação de políticas 
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asseverando que o Judiciário tem o papel de sua promoção com vistas à efetividade 

dos direitos fundamentais.  

Ao invés de autocontenção ou deferência aos outros poderes políticos, o 

contrário do ativismo judicial pode der interpretado como non liquet (“apatia judicial”) 

ante a um estado massivo de violação de direitos fundamentais mais caros aos 

cidadãos. Estar neutro diante da desproporção de forças na luta política e neutro 

diante do status quo é favorecer a lei do mais forte (sobretudo, do eventual abuso do 

poder econômico) e, automaticamente, coonestar (naturalizar) a assimetria e a 

opressão dos mais vulneráveis. Não é esse o papel do Judiciário, queremos crer.    

O principal mérito de uma decisão que declare o estado de coisas 

inconstitucional é, justamente, emitir ordens de “desbloqueio” que costumam 

emperrar a burocracia estatal e deflagrar um processo de monitoramento contínuo 

sobre as medidas adotadas pelo poder público46.  Assim, ao invés de proferir decisões 

contendo ordens detalhadas sobre como os órgãos devem agir (decisões rígidas), a 

Corte deve criar mecanismos de desobstrução ou desbloqueio dos canais de 

deliberação, buscando a coordenação do planejamento e da execução das políticas 

públicas e desenvolvendo espaços de deliberação participativa, no contexto da 

elaboração de “planos” que dêem um norte para a superação do estado de coisas 

inconstitucional.  

A retenção da jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio do 

acompanhamento que seria feito pelo Conselho Nacional de Justiça, seria essencial 

para efetivar o cumprimento de suas ordens, mantendo um diálogo permanente com 

os órgãos envolvidos. Afinal, “na vida institucional, como na vida  em  geral,  ninguém 

                                                      
públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão política da 
jurisdição constitucional atribuída ao supremo tribunal federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à 
efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação 
do legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do possível”. Necessidade de 
preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador 
do “mínimo existencial”. Viabilidade instrumental da argüição de descumprimento no processo de 
concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração). (ADPF 45 MC, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 
RTJ VOL-00200-01 PP-00191)   
345 RODRIGUEZ GARAVITO, César e RODRIGUEZ FRANCO, Diana. Cortes y cambio social: cómo la Corte 
Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010. 

http://www.rtfn-watch.org/uploads/media/Colombia_-_Cortes_y_cambio_social.pdf
http://www.rtfn-watch.org/uploads/media/Colombia_-_Cortes_y_cambio_social.pdf
http://www.rtfn-watch.org/uploads/media/Colombia_-_Cortes_y_cambio_social.pdf
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é bom demais e, sobretudo, ninguém é bom sozinho”47.  

A ideia da declaração do estado de coisas inconstitucional é, antes de tudo, 

uma forma de alerta à sociedade para um grave problema e de complexa resolução, 

que exige a realização de ações concretas que não foram tomadas pelos entes e 

órgãos estatais responsáveis. Assim, a técnica não implica usurpação judicial dos 

poderes administrativos ou legislativos. Ao contrário, o objetivo é fazer com que os 

atores estatais saiam do estado de inércia e complacência com a violação massiva 

de direitos fundamentais e façam aportes decisivos, dentro de sua esfera de 

competência, para solucionar o problema. Para tal fim, a primeira medida que deveria 

ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal seria a comunicação às autoridades 

responsáveis do estado de coisas inconstitucional de determinada situação e os 

seus motivos.   

É crível que os Poderes Executivo e Legislativo se sintam incomodados com a 

“intromissão” do Judiciário em temas de sua competência. O Supremo Tribunal 

Federal, contudo, no papel de guardião da Constituição, a fim de fazê-la cumprir, não 

tem outra alternativa que não a de interferir em algum grau na gestão administrativa 

e na conveniência e oportunidade legislativa.  A eventual inação do órgão de cúpula 

do Judiciário poderia afetar a própria funcionalidade da atividade judicial, na medida 

em que cada violação de direito fundamental causada pelo estado de coisas 

inconstitucional pudesse gerar uma ou mais ações individuais ou coletivas em 

diversos juízos do território nacional. É patente a ausência de sistematização e de 

macrovisão do problema ao se deixar que cada questão seja resolvida caso a caso, 

em juízos de primeira instância, mesmo quando isso fosse possível, o que, na maioria 

das vezes, não é.         

Por conseguinte, a finalidade da declaração do estado de coisas 

inconstitucional não deve ser o de transformar a Suprema Corte brasileira em um 

órgão tutelar dos demais poderes políticos, responsável pela elaboração e execução 

de políticas públicas. De um lado, a Corte deve exercer, prioritariamente, um papel de 

conciliação. Somente quando não se atinja  uma  solução  satisfatória,  deve  exercer, 

                                                      
346 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: O Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: 
DE PRETTO, Renato Siqueira (coord.); KIM, Richard Pae; TERAOKA, Thiago Massao Cortizo. 
Interpretação constitucional no Brasil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2017, p. 48. 
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de outro, papel de árbitro.  

 

4.4 A aplicação do estado de coisas inconstitucional à questão dos agrotóxicos no 

Brasil  

 

 A aplicação da técnica de declaração do estado de coisas inconstitucional em 

relação à questão dos agrotóxicos no Brasil, longe de ser uma panaceia para 

problema tão complexo, poderá aportar contribuições decisivas para transformar 

para melhor a realidade.  

 Conjugando tudo o que já foi discorrido nos tópicos precedentes, podem ser 

elencadas abaixo as seguintes sugestões para um eventual ajuizamento de APDF 

que discuta o estado de coisas inconstitucional nessa matéria.    

 

4.4.1 Quanto à política tributária 

  

 Parte da política tributária no tocante aos agrotóxicos já é objeto de 

impugnação na ADI n° 5.553 ajuizada em 26 de setembro de 2016 pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) e com parecer favorável do Ministério Público Federal, 

pelo qual foi invocada a aplicação ao caso concreto do princípio do poluidor-pagador, 

da responsabilidade intergeracional, entre outros.    

Na ação questiona-se a constitucionalidade, em síntese, de duas cláusulas do 

Convênio 100/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e de 

artigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), 

estabelecida pelo Decreto 7.660/2011. 

 A primeira cláusula do Convênio questionada é a que reduz 60% da base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 

agrotóxicos nas saídas interestaduais. A segunda autoriza os Estados-membros e o 

Distrito Federal a conceder a mesma redução nas operações internas envolvendo 

agrotóxicos. Já o decreto concede isenção total de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos agrotóxicos.   
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Não se tem notícia, porém, da impugnação da constitucionalidade das 

isenções tributárias das contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, 

concedidas através da Lei 10.925/2004, a agrotóxicos.  

Primeiramente, tendo em vista que o eventual ajuizamento de ADPF visa a 

discutir o estado de coisas inconstitucional na questão dos agrotóxicos, com uma 

visão do todo do problema e não apenas da parte (política tributária), seria imperioso 

que a ADI n° 5.553/DF fosse apensada à futura ADPF.     

A nosso juízo, em sede de medida cautelar, deveria ser requerida a suspensão 

de todas as isenções e reduções do encargo tributário no tocante a agrotóxicos, 

repristinando-se a carga tributária anterior.    

Quanto ao pedido definitivo, não basta apenas restaurar o status quo ante, é 

preciso que seja determinada a criação de um grupo de trabalho no âmbito do 

Conselho Nacional de Justiça para que se verifique o grau de adequação da 

periculosidade de cada grupo de agrotóxicos ao encargo tributário que sobre eles 

incidem com o fim de elaborar uma minuta de ato normativo que possa instituir 

tributação condizente com a sua periculosidade e, por consequência, beneficiar os 

tratamentos de base biológica ou física. Tal ato normativo deveria passar a viger 

após sua homologação pelo Supremo Tribunal Federal até que o Parlamento 

reaprecie a matéria.  

 

4.4.2 Quanto aos parâmetros de potabilidade da água 

 

Com relação aos parâmetros de potabilidade da água ora regulados pelo 

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da 

Saúde há que se fazer uma grande alteração nesse arcabouço jurídico infralegal. 

Em sede cautelar, recomendável que fosse requerida a unificação dos 

parâmetros de agrotóxicos do Anexo XX com as eventuais portarias estaduais 

correlatas (a exemplo da Portaria SES/RS n° 320/2014), a fim de que o diagnóstico 

de agrotóxicos com potencial para contaminar mananciais possa ser de imediato 

realizado com a maior amplitude possível. Ademais, também cautelarmente, 

imprescindível a determinação de que sejam utilizados os Valores Máximos 

Permitidos vigentes na União Europeia, como referência, uma vez que, sob a égide 

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
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dos princípios da precaução e da prevenção, não há qualquer justificativa de ordem 

sanitária para utilizar parâmetros menos protetivos como os vigentes no Brasil, nos 

Estados Unidos ou no Canadá. Por fim, em juízo provisório, se impõe a alteração da 

metodologia vigente para análise da água bruta e tratada, na medida em que (i) a 

periodicidade das análises passasse de semestral para quinzenal, em dia, 

preferencialmente, precedido de chuvas, (ii) com coleta de amostras providenciadas 

pelo próprio laboratório responsável pela análise e (iii) com ampla divulgação e de 

fácil visualização dos resultados analíticos tanto em sites da Anvisa, Secretarias 

Estaduais de Saúde como das operadoras de sistemas ou soluções coletivas de 

abastecimento de água.            

Em caráter definitivo, além da confirmação das medidas cautelares, 

necessária que seja determinada a criação de um segundo grupo de trabalho no 

âmbito do Conselho Nacional de Justiça para que seja elaborada uma minuta de ato 

normativo que substitua o Anexo XX da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, em que 

sejam tratadas e equacionadas questões como (i) a ausência de planos de contingência, 

(ii) os potenciais conflitos de interesse entre os diversos agentes responsáveis por 

cumprir o ato normativo sanitário, (iii) a ausência de inúmeros parâmetros de 

agrotóxicos no ato normativo federal que regula os critérios de potabilidade da água 

e (iv) temas diversos (periodicidade, metodologia,  plano de amostra e sanções 

eficazes contra infratores).   

 

4.4.3 Quanto à pulverização de agrotóxicos por veículos aéreos e terrestres 

 

A pulverização aérea de agrotóxicos, hoje, no Brasil, pode ocorrer tanto em 

áreas rurais, como em áreas urbanas, notadamente para controle de vetores. 

A pulverização aérea urbana foi inserida por meio de emenda parlamentar, por 

influência do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG), à 

Medida Provisória n° 712/2016, que após foi transformada na Lei n° 13.301/2016. 

Um dispositivo dessa lei permitiu a “incorporação de mecanismos de controle 

vetorial por meio de dispersão por aeronaves mediante aprovação das autoridades 

sanitárias e da comprovação científica da eficácia da medida”.  

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
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Não há, atualmente, notícias de permissão de pulverização aérea em áreas 

urbanas para combate a vetores em outros lugares do mundo. Basta se imaginar a 

cena da dispersão, por aviões, de agrotóxicos com os mesmos princípios ativos 

daqueles usados na agricultura e pertencentes, principalmente, ao grupo dos 

piretróides e organofosforados, que tem impacto sério sobre a saúde, sobre pessoas 

em trânsito como gestantes, lactantes, idosos, moradores de rua, imunodeprimidos, 

crianças e recém-nascidos em áreas urbanas. Tal pulverização afetaria também 

locais como estações de tratamento de água, residências, escolas, creches, hospitais, 

clubes de esporte, feiras livres (agroecológicas, inclusive), comércio de rua e 

ambientes naturais com parques urbanos.  Não há, atualmente, qualquer 

comprovação de eficácia científica da medida e com perigo de danos à saúde 

humana e ao meio ambiente, nos termos de manifestações técnicas emitidas por 

diversas entidades e órgãos como a ABRASCO48, o CONSEA, o CONASEMS, o CONASS, 

a FIOCRUZ e o próprio Ministério da Saúde.   

Além disso, a pulverização terrestre por “fumacês” (em geral, picapes com 

dispersores de agrotóxicos) para controle de vetores urbanos, além de perigosa, 

mostrou-se  ineficaz, após anos e anos de aplicação, servindo apenas para selecionar 

os vetores (mosquitos como  os transmissores do vírus da dengue) mais fortes, 

forçando o aumento nas doses e a utilização de novos agrotóxicos mais tóxicos.  

Quanto à pulverização aérea de agrotóxicos no meio rural, como já dito em 

tópico precedente, ela pode causar deriva em 19% dos casos para áreas 

circunvizinhas à aplicação, levando à contaminação de corpos d´água, pessoas e 

animais49.  

Um dos casos mais graves no Brasil de envenenamento por pulverização 

aérea foi o caso envolvendo a dispersão de um composto (Engeo Pleno) contendo os 

agrotóxicos Lambda-Cialotrina e Tiametoxam diretamente sobre uma escola 

                                                      
347 ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA. Nota contra pulverização aérea 
de inseticidas para controle de vetores. Disponível: <https://www.abrasco.org.br/site/outras-
noticias/institucional/nota-contra-pulverizacao-aerea-de-inseticidas-para-controle-de-vetores-de-
doencas/17430>. Acesso: 14 out. 2018.  
348 FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Nota informativa contendo esclarecimentos sobre 
pulverização aérea e o controle de endemias. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador. Disponível: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/ DSAST.pdf>. 
Acesso: 14 out. 2018. 

https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/institucional/nota-contra-pulverizacao-aerea-de-inseticidas-para-controle-de-vetores-de-doencas/17430
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/institucional/nota-contra-pulverizacao-aerea-de-inseticidas-para-controle-de-vetores-de-doencas/17430
https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/institucional/nota-contra-pulverizacao-aerea-de-inseticidas-para-controle-de-vetores-de-doencas/17430
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/%20DSAST.pdf
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municipal em Rio Verde/GO em 3 de maio de 2013, causando intoxicação aguda de 

92 (noventa e duas) pessoas, a maioria adolescentes e crianças, cujos principais 

sintomas foram náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, convulsões e irritação na 

pele 50 . Recentemente, outro caso de igual gravidade envolvendo crianças foi o 

ocorrido em Espigão alto do Iguaçu/PR, no dia 7 de novembro de 2018. Uma  “nuvem” 

do agrotóxico Paraquate, que pode levar no pior caso ao desenvolvimento de fibrose 

pulmonar, foi despejada também sobre uma escola municipal envenenando 96 

(noventa e seis) pessoas, dentre as quais 52 (cinquenta e duas) crianças, relatando-

se sintomas como fortes dores de cabeça, estômago e barriga, tonturas e vômitos. O 

vento fez com que o agrotóxico oriundo de um trator “gafanhoto” (com “braços” 

longos para pulverização, modelo Uniport) se dirigisse à escola51.  

Há registro de intensa contaminação de agrotóxicos provocada por aeronaves 

agrícolas na região do Baixo Jaguaribe, notadamente na Chapada do Apodi/CE, em 

que a exposição diária de trabalhadores rurais em latifúndios do agronegócio a 

elevados volumes de caldas tóxicas provocou alterações na função hepática de 

significativo número de trabalhadores examinados e aumentou a incidência de morte 

por câncer em 38% (trinta e oito por cento). Em regiões com pulverização aérea o 

simples ato de respirar pode se tornar uma fonte de exposição. Há constantes relatos 

de descumprimento do ato normativo do MAPA que regula a atividade dos aviões 

agrícolas pulverizadores de agrotóxicos52.   

É digno de nota que a Diretiva n° 128/2009 da União Europeia estabeleceu as 

seguintes condições para que a pulverização aérea seja autorizada pela autoridade 

competente:(1) Não devem existir alternativas viáveis ou deve haver vantagens claras em 

termos de menores efeitos na saúde humana e no ambiente, em comparação com a 

aplicação terrestre de agrotóxicos;  

                                                      
349 NASCIMENTO, Elisângela; ZAGO, Adriano. Avião agrícola sobrevoa escola e intoxica dezenas de crianças, em 
GO. G1 GO. Disponível: < http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/aviao-agricola-sobrevoa-
escola-e-intoxica-dezenas-de-criancas-em-go.html>. Acesso: 11 dez. 2018. 
350 FONSECA, Bruno; MARTINS, Rafael Moro. Contaminação recorde por agrotóxicos no Paraná atinge mais de 
50 crianças. Agência Pública. Disponível: < https://apublica.org/2018/12/contaminacao-recorde-por-
agrotoxicos-no-parana-atinge-mais-de-50-criancas/l>. Acesso: 11 dez. 2018. 
351 FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Nota informativa contendo esclarecimentos sobre 
pulverização aérea e o controle de endemias. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde 
do Trabalhador. Disponível: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/DSAST.pdf>. 
Acesso: 14 out. 2018. 
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(2) Os agrotóxicos utilizados devem ser explicitamente aprovados para 

pulverização aérea pelos Estados-Membros após avaliação de risco específica 

relativa à pulverização aérea;  

(3) Se a área a ser pulverizada estiver em estreita proximidade com áreas abertas, 

devem ser garantidas medidas de gestão de riscos específicos para assegurar 

que não haverá efeitos adversos sobre a saúde da população;  

(4) A área a ser pulverizada não deve estar em estreita proximidade a áreas 

residenciais;  

(5) A partir de 2013, a aeronave deve ser equipada com acessórios que 

constituam a melhor tecnologia disponível para reduzir a dispersão da 

pulverização;  

(6) Os Estados-Membros devem designar as autoridades competentes para 

estabelecer as condições específicas em que as pulverizações aéreas podem ser 

realizadas e requisitos especiais de aplicação, incluindo condições atmosféricas, 

em que pulverizações aéreas podem ser permitidas.  

(7) Na autorização, as autoridades competentes devem especificar as medidas 

necessárias para alertar os moradores e transeuntes em tempo e para proteger o 

ambiente nas proximidades da zona pulverizada 

 

Tal é a gravidade do dano que causa a pulverização aérea que moradores e 

transeuntes devem ser alertados de sua ocorrência futura para que tenham tempo de 

proteger a si próprios (com evacuação da área, inclusive) e o ambiente (animais, 

poços artesianos etc.). No Brasil é comum verificar a pulverização aérea de 

agrotóxicos nas proximidades de rodovias e residências da zona rural de municípios, 

sem qualquer tipo de consideração com moradores e transeuntes.             

Países como Holanda, Eslovênia, Dinamarca e França ou já proibiram a 

pulverização aérea ou fixaram prazo para sua proibição. Na Alemanha a pulverização 

aérea, embora não proibida, foi severamente restringida tal como preceitua a Diretiva 

de regência.  

A imposição imediata da proibição da pulverização aérea e terrestre em áreas 

urbanas em todo território nacional é medida cautelar que deve ser requerida em 

eventual ADPF que discuta o estado de coisas inconstitucional, com posterior 

confirmação da mesma. Igualmente, em áreas rurais, no mínimo, é recomendável que 
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sejam impostas as mesmas condicionantes que a União Europeia prevê para a 

pulverização aérea, embora o mais acautelador da saúde humana e do meio ambiente 

fosse a imediata proibição, na esteira de países mais avançados.  

Quanto à pulverização terrestre em áreas rurais, faz-se necessária a criação 

de um terceiro grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para 

discutir a adequação das normas vigentes desse tipo de pulverização quanto à 

proteção da saúde humana e ao meio ambiente.   

 

4.4.4 Quanto aos demais aspectos do arcabouço jurídico sobre controle de 

agrotóxicos  

 

 A par da questão da pulverização que já foi tratada no tópico acima, os demais 

aspectos concernentes ao arcabouço jurídico sobre controle de agrotóxicos, da 

mesma forma, precisam ser debatidos na APDF própria, haja vista o notório bloqueio 

institucional à implementação de mudanças no paradigma de produção agrícola 

químico-dependente. 

 Como medidas cautelares, entendemos que, no mínimo, as seguintes devem 

ser pedidas no bojo da ADPF em questão: (a) adoção da suspensão imediata do 

registro de agrotóxicos cujo uso foi proibido ou restringido em outros países (ou, no 

mínimo, em países da OCDE), deflagrando-se o processo de reavaliação prioritário 

desses nos entes de controle (ANVISA e IBAMA), vedado o levantamento da 

suspensão até que se comprove sua segurança sanitária e ambiental; e (b) proibição 

de registro de agrotóxicos com toxicidade igual ou superior a produto correlato já 

registrado.   

No pedido definitivo, faz-se necessária, a nosso juízo, além da confirmação 

das medidas cautelares, a criação de um grupo de trabalho no âmbito do Conselho 

Nacional de Justiça para que seja elaborado um “plano nacional”, dentro de prazo 

certo, com metas e prazo de implantação, visando à superação do estado de coisas 

inconstitucional no que concerne ao uso massivo e sem controle adequado de 

agrotóxicos no território nacional com o objetivo de atender às medidas dos arts. 6° 

e 8° do Projeto de Lei n° 6.670/2016.  
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Destacam-se entre elas: (a) implementação de reavaliação periódica de 

agrotóxicos com registro deferido (a cada três anos); (b) a realização de pesquisas 

para averiguar os efeitos sinérgicos na água dos agrotóxicos mais solúveis e mais 

utilizados no Brasil, bem como os efeitos sinérgicos em alimentos dos agrotóxicos 

mais usados simultaneamente para cada cultura; (c) o aparelhamento material e 

humano dos entes responsáveis pelo controle dos efeitos de agrotóxicos na saúde 

humana (ANVISA) e no meio ambiente (IBAMA), mediante revisão das taxas 

arrecadadas dos registrantes de agrotóxicos; (d) implantação de sistema 

informatizado integrado com todas as unidades federativas para controle das 

informações das receitas agronômicas e de comercialização de agrotóxicos, bem 

como de rastreabilidade da produção e da distribuição de agrotóxicos; (e) a 

estruturação de redes de laboratórios públicos onde possam ser realizadas todas as 

pesquisas afetas a agrotóxicos, com o devido aparelhamento humano e material, a 

fim de evitar conflitos de interesses; (f) a elaboração de uma minuta de ato normativo 

que substitua a legislação infralegal vigente sobre pulverização terrestre, fixando 

condições mais rígidas para este tipo de pulverização, adaptando-se as 

condicionantes impostas pela União Europeia para a pulverização aérea; (g) a 

promoção, ampliação e consolidação de processos e experiências de uso e do 

desenvolvimento do conhecimento associado, relativo aos produtos de baixo risco 

toxicológico, ou de base orgânica, agroecológica e de controle biológico, desde que 

não oriundo de organismos geneticamente modificados; e (h) a criação de zonas de 

uso restrito de agrotóxicos e de zonas em cujo território seja proibido o uso de 

agrotóxicos e transgênicos, a fim de resguardar a produção orgânica e agroecológica 

de contaminação, bem como a apicultura.       

 Por óbvio, o plano de ação acima esboçado, após sua homologação pelo 

Supremo, necessitaria de monitoramento durante período suficiente, a fim de que a 

correta aplicação do mesmo pudesse ser verificada.          

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Antropoceno representa um salto significativo no escuro para a 

humanidade. Nunca antes mudanças artificiais tão profundas foram provocadas na 

Terra, pondo em risco a continuidade não só das outras espécies de seres vivos, mas 

da própria espécie humana.  

De outo lado, a dependência do modelo de agricultura químico-industrial do 

petróleo é total e isso revela um risco para a segurança alimentar planetária, o que 

ainda não foi tão bem captado quanto deveria.  

Pode-se considerar que as soluções estatais e paraestatais para romper com 

esse paradigma já deveriam estar em curso, mas ainda são muito incipientes ou 

estão sendo superdimensionadas em sua eficácia.  

 Face a esse contexto, cabe indagar sobre o entendimento presente acerca do 

conceito de risco e as teorias que o tentam explicar: teorias do risco sociológicas e 

teorias do risco utilizadas no Direito, notadamente no Direito Ambiental.  

 O Direito trata, frequentemente, a diferenciação entre risco e perigo sem o 

devido rigor técnico. Há quem afirme que “risco é perigo”352. A Sociologia, por outro 

lado, se empenhou notavelmente em erigir — com o protagonismo de Luhmann — e 

reformular conceitos sobre o tema do risco. Este se tornou o tema principal de um 

dos mais importantes sociólogos — Beck — da contemporaneidade, ou, na dicção do 

próprio, da modernidade reflexiva. A teoria de Beck se aproxima notavelmente das 

teorias do risco jurídicas, principalmente da teoria do risco abstrato.  

 É forçoso reconhecer que o Direito, tanto o nacional como o comparado, como 

onda refratária de eventos já consolidados, não assimilou ainda o novo degrau a que 

foram alçados os riscos no período da sociedade de risco. Ainda se utiliza no Direito 

a lógica do risco concreto, em que pese haver fenômenos em plena ocorrência, como 

a químico-toxidade de grande escala, a engenharia genética, a nanotecnologia ou até 

mesmo os recentes avanços em inteligência artificial que imprimem riscos que 

sequer puderam ser percebidos em toda a sua extensão pela ciência. O Direito parece 

                                                      
352 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 
p. 215. 
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estar a regular relações da época do maquinismo oitocentista, quando hoje o mundo 

experimenta os primeiros estágios da modernidade reflexiva.  

 A posição da jurisprudência, secundada pela doutrina, é um reflexo da postura 

retardatária do Direito, face ao novo cenário em que se encontra a humanidade. Os 

tribunais pátrios, por exemplo, continuam a rejeitar a ideia de dano hipotético (ou 

futuro) e, com isso, contribuem para aumentar a exposição ao risco da população353. 

O famoso ditado parece ter sido contorcido e passou a ser lido às avessas: “remediar 

é melhor do prevenir”. 

Resta a lição de Lavieille, segundo o qual somos responsáveis pelo que 

deveríamos duvidar e não o fizemos. As consequências da ingenuidade, da parvoíce 

e da ganância cega advirão nas formas mais amargas possíveis se se continuar a 

ignorar a realidade pujante da infância da modernidade reflexiva. E esse amargor será 

injusto porque não será pago com o sangue e as lágrimas dos causadores, mas com 

os das futuras gerações que sofrerão os efeitos perversos do legado das gerações 

anteriores. Para elas os cisnes negros já chegaram 354. 

 Com relação ao tema central deste trabalho, pode-se observar que há 

veemente incompatibilidade entre a Constituição Federal de 1988 e as políticas 

públicas que envolvem agrotóxicos.  

A política tributária é, indubitavelmente, estimuladora do consumo dessas 

substâncias. A técnica da seletividade tributária em função do critério da 

essencialidade do produto, a nosso sentir, foi desvirtuada. Uma política compatível 

com a Constituição deveria tornar, tributariamente, mais oneroso o modo de 

produção quimicamente dependente e subsidiar modos de produção alternativos 

(orgânico e agroecológico).  

Além disso, os parâmetros atuais de potabilidade da água são insuficientes 

para retratar os possíveis riscos que os usuários de água distribuída por sistemas e 

soluções coletivas correm. A Portaria MS n° 2.914/2011, que já deveria ter sido 

                                                      
353 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Revista de Direito Ambiental, v. 45, p. 62-91, p. 70. 
354  Exemplo recente são os dois furacões de categoria 5 (cinco) que devastaram o Caribe com 
aproximadamente uma semana de intervalo entre eles em setembro de 2017. Vide: PETERS, Jeremy 
W. In the Virgin Islands, Hurricane Maria Drowned What Irma Didn’t Destroy. New York Times. 
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/09/27/us/hurricane-maria-virgin-
islands.html?mcubz=3>. Acesso em: 1 out. 2017. 
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revisada em dezembro de 2016 por força de seu art. 48 após o decurso de um 

quinquênio, teve o seu texto simplesmente transplantado para o Anexo XX da Portaria 

de Consolidação MS nº 5/2017, sem nenhuma alteração substancial e com previsão de 

revisão apenas em 2022 — caso não haja outra prorrogação. Mantiveram-se os 

mesmos parâmetros de controle de agrotóxicos na água, embora novos registros de 

agrotóxicos e novas pesquisas científicas sobre seus efeitos deletérios tenham sido 

feitos nesses anos. A Portaria SES/RS n° 320/2014, que tornou obrigatória a análise 

de diversos outros tipos de agrotóxicos, demonstra que o ato normativo federal está 

muito aquém do necessário para prevenir danos à saúde dos usuários de água. 

Adicione-se a isso falhas graves no texto, como a ausência da obrigatoriedade de 

formulação de planos de contingência, e o descumprimento de diversos dispositivos 

sem que se tenha notícias da devida persecução sancionatória administrativa, a 

exemplo das análises de parâmetros e de planos de amostragem não executados. Se 

fossem aplicados, rigorosamente, os dispositivos dos arts. 270355 e 271356 do Código 

Penal, quiçá, diversos agentes públicos e privados em todo o País teriam sido 

penalmente imputados.          

O arcabouço jurídico brasileiro sobre controle de agrotóxicos, a par das 

questões acima levantadas, é imperfeito em diversos pontos e com operabilidade 

questionável sob o ponto de vista constitucional, como ilustra a questão da proibição 

de agrotóxicos diferida no tempo. Ocorre que as propostas de alteração desse 

arcabouço condensadas no Projeto de Lei n° 6.299/200, pronto para votação no 

                                                      
355   Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal 
Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal    
destinada a consumo: 
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.   
§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser 
distribuída, a água ou a substância envenenada. 
 Modalidade culposa 
 § 2º - Se o crime é culposo: 
 Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
356 Corrupção ou poluição de água potável 
Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para 
consumo ou nociva à saúde: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 
 

https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
https://alimentusconsultoria.com.br/portaria-de-consolidacao-5-ms/
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plenário da Câmara dos Deputados, é um grande retrocesso em um estado de coisas 

atual que é ruim, como se demonstrou ao longo desta pesquisa. Por outro lado, 

projetos de lei como o da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos possuem 

chances reduzidíssimas de serem aprovados. Com a captura do Congresso Nacional, 

cuja maioria de seus membros na legislatura de 2014/2018 declarou apoio expresso 

à agenda ruralista (leia-se: agronegócio e indústria química), não é de se espantar 

que, enquanto a União Europeia adota uma política de redução de uso de agrotóxicos 

bastante ambiciosa, o Brasil caminhe no sentido contrário.  

Talvez fosse o caso de o Judiciário ousar ainda mais estabelecendo limites ao 

uso da terra, como o parcelamento compulsório do solo de uma grande propriedade 

para cultivo em policultura, evitando-se os impactos ecológicos mais sérios e os 

riscos trazidos pela monocultura. Ou, ao estertor, a diminuição do tamanho das 

propriedades, fixando-se um tamanho máximo. Sem dúvidas, como a própria União 

Europeia reconhece, sistemas como o agroflorestal e o agroecológico são mais 

apropriados no combate aos efeitos das mudanças climáticas antrópicas em 

curso357, ao contrário do sistema atual de produção agrícola, que as agrava358.  

Com relação ao estado de coisas inconstitucional no tocante às políticas 

públicas relacionadas a agrotóxicos não há, a nosso sentir, modo mais eficaz de 

superá-lo do que a intervenção, coordenada, do Poder Judiciário. O ativismo judicial 

é, neste caso, conditio sine qua non para destravar a falta de vontade política para 

reverter violações massivas graves de direitos fundamentais — que são também 

preceitos fundamentais da Carta Constitucional - de minorias e maiorias 

significativas. Ofensas, sobretudo, à dignidade da pessoa humana (art. 1°, III), à vida 

(art. 5°, caput da CRFB), à saúde (art. 6°, caput da CRFB) e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida (art. 225, caput da CRFB).    

Em Estados em que haja uma profusão de falhas estruturais violadoras dos 

direitos fundamentais mais caros, como é o caso brasileiro em que até o leite materno 

                                                      
357 A União Europeia destina 20% (vinte por cento) de seu Plano Financeiro Plurianual para ações de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 
358 EUROPEAN UNION. Research for Agri Committee: The Consequences of Climate Change for EU 
Agriculture. Bruxelas: Parlamento Europeu, 2017, p. 92    
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já sofre contaminação por agrotóxico359 — ao invés de apenas nutrir, o leite materno 

também envenena o neonato —, uma postura mais ativista do Judiciário não é 

apenas, como dito, conveniente, mas necessária. A contrario sensu, em países com 

tradição de respeito aos direitos fundamentais, como é o caso escandinavo, o 

Judiciário deve, naturalmente, se autoconter e respeitar as decisões do processo 

político majoritário — ou a sua ausência. 

As virtudes da aplicação da técnica do estado de coisas inconstitucional, no 

caso aqui tratado, superam, assim, em nosso juízo, em muito, as suas eventuais 

vicissitudes.  

                                                      
359 PALMA, Danielly Cristina de Andrade. Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas 
do Rio Verde – MT. Dissertação (Dissertação em Saúde Coletiva) — UFMT. Cuiabá, p. 104. 2011. 
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