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RESUMO 

 

A presente pesquisa propõe uma análise jurídica do cabimento (ou não) da 

implementação do princípio da reparação integral no gerenciamento de áreas 

contaminadas no território paulista, identificando os desafios e perspectivas que 

envolvem a questão, que coloca em risco a saúde humana e o meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente há notória divergência entre as correntes jurídicas sobre como deve 

ocorrer a reparação de áreas contaminadas, onde para os mesmos casos são 

aplicadas soluções técnicas distintas, com efeitos jurídicos, sociais e econômicos. Se 

por um lado é preciso que a responsabilidade ambiental seja conduzida com base nos 

princípios da precaução e da prevenção, por outro lado os custos de um cenário de 

dupla remediação podem ser elevados, podendo inviabilizar a adequada intervenção 

na área, o que levaria à socialização do dano ambiental. 

 

OBJETIVOS 

 

Diante dessa celeuma, a presente pesquisa visa analisar juridicamente a 

viabilidade (ou não) da aplicação do princípio da reparação integral na gestão de áreas 

contaminadas no Estado de São Paulo, identificando desafios e perspectivas que 

permeiam a questão à luz da efetividade do desenvolvimento sustentável. 

 

METODOLOGIA 

 

A primeira etapa envolve análise normativa e doutrinária, sendo seguida de um 

estudo jurisprudencial no Tribunal de Justiça paulista buscando mapear as ações que 

discutem a aplicação do princípio da reparação integral no gerenciamento de áreas 

contaminadas. Por fim, será conduzida uma pesquisa de campo via entrevistas 



qualitativas com atores públicos e privados relacionados à problemática, buscando 

acompanhar as ações adotadas ao equacionamento da questão examinada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

No Estado de São Paulo, de acordo com o último levantamento realizado em 

2014 pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), foram 

identificadas 5.148 áreas contaminadas no território paulista.  

 

No âmbito estadual, o processo de gerenciamento de áreas contaminadas é 

orientado pela Lei Estadual nº 13.577/09, regulamentada pelo Decreto nº 59.263/13, 

e a CETESB é o órgão competente para a condução dessa estratégia, paralelamente 

ao licenciamento da atividade, e que tem por base o princípio da aptidão para o uso, 

cuja lógica é intervir com técnicas de engenharia a fim de reduzir o grau de risco à 

vida humana até o nível considerado adequado para o uso definido, que varia 

conforme o tipo de poluente e o cenário de exposição (residencial, comercial, 

industrial e agrícola, dentre outros). Em outras palavras, a legislação em exame não 

impõe ao responsável pela área o dever de eliminação do risco, mas sim determina 

que sejam alcançados os valores de tolerância à presença de contaminação, 

conforme o uso pretendido para a área.  

 

Todavia, existe uma corrente minoritária, sustentada pelo Ministério Púbico 

do Estado de São Paulo, no sentido de que o gerenciamento de áreas contaminadas 

deve se pautar no princípio da reparação integral. Nessa linha, caberia ao 

responsável legal pela área promover a completa recuperação do solo contaminado, 

eliminando todas as substâncias químicas que não estariam presentes no solo ou 

água em seu estado natural original.  

 

Essa casuística tem originado, na prática, um conflituoso sistema bifásico, sem 

o devido amparo legal, o que causa grave divergência entre as referidas instituições 

estatais, que dão aos mesmos casos soluções técnicas distintas, com relevantes 

efeitos jurídicos e econômicos. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Estando o projeto em fase de desenvolvimento, aponta-se que:  

 

a) o Brasil não dispõe de uma política federal específica quanto às áreas 

contaminadas, de modo que a sua gestão é conduzida pelos Estados, o que pode 

resultar em uma pluralidade de diretrizes a respeito do alcance do dever de reparação 

do dano;  

b) a legislação paulista a respeito não impõe ao responsável pela área o dever 

de eliminação do risco, o que levaria à restauração de suas condições naturais e 

devolveria ao solo sua multifuncionalidade, mas sim determina que sejam alcançados 

os valores de tolerância à presença de contaminação, conforme o uso pretendido para 

a área; 

 c) entretanto, há uma corrente minoritária, sustentada pelo Ministério Púbico 

estadual, no sentido de que o sistema deve se pautar pelo princípio da reparação 

integral, cabendo ao responsável pela área promover a completa recuperação do solo, 

restaurando-o ao seu estado natural original;  

d) há ações judiciais nesse sentido, resultando em decisões díspares quanto à 

(in)aplicabilidade do princípio em exame;  

e) tratando-se de um conflito complexo, é preciso que as iniciativas em termos 

de revisão do sistema de gestão dessas áreas se dê de modo integrado entre as 

competentes esferas de governo, com o devido controle social. 
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