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RESUMO 

 

 

  O trabalho se dedica ao estudo da responsabilidade civil e sua 

aplicação como instrumento de tutela do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, assegurado pelo art. 225 da Constituição Federal. Para tanto, analisa 

a evolução do instituto, evidenciando os valores que nortearam a sua construção e 

aplicação ao longo do desenvolvimento da sociedade. Discorre, igualmente, sobre 

o crescimento da conscientização ambiental e da natureza múltipla do sistema 

jurídico de proteção do meio ambiente, destacando a importância da 

responsabilidade civil como efetivo instrumento de tutela ambiental. Analisa o 

dano ambiental, com suas peculiaridades, destacando a questão do dano futuro e 

do dano moral ambiental. Definida a natureza objetiva da responsabilidade civil 

pelos danos causados ao meio ambiente, incursiona o estudo na identificação da 

teoria do risco que deve informar esta responsabilidade, bem como no critério 

mais adequado para aferição do nexo de causalidade, aspectos sobre os quais 

controvertem a doutrina e a jurisprudência. Ao final, apresenta novo 

posicionamento, como contribuição aos debates, visando a adequada utilização da 

responsabilidade civil na defesa do meio ambiente, com efetividade, mas sem 

usurpação de outros direitos e garantias fundamentais. 
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ABSTRACT 
 
 
  The work is devoted to the study of the civil responsibility and its 

application as instrument of protection of the environment ecologically balanced, 

insured for the art. 225 of the Federal Constitution. For so much, it analyzes the 

evolution of the institute, evidencing the values that orientated its construction and 

applicacion along the development of the society. It discourses, equally, on the 

growth of the environmental understanding and of the multiple nature of the legal 

system of  protection of the environment, detaching the importance of the civil 

responsibility as effective instrument of environmental protection. It analyzes the 

environmental damage, with their peculiarities, detaching the subject of the future 

damage and of the environmental moral damage. Defined the nature aims at of the 

civil responsibility for the damages caused to the environment, dedicate the study 

in the identification of the theory of the risk that should inform this responsibility, as 

well as in the most appropriate criterion for gauging of the causality connection, 

aspects on which controvert the doctrine and the jurisprudence. At the end, it 

presents new position, as contribution to the debates, seeking the appropriate use 

of the civil responsibility in the defense of the environment, with effectiveness, but 

without usurpation of other rights and fundamental warranties. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sumário: 1. A atualidade e relevância da 
questão ambiental como elemento 
direcionador do foco no estudo da 
responsabilidade civil. 2. A compreensão dos 
institutos com os olhos na prática. 3. Forma 
de desenvolvimento do trabalho.  

 

  

1. A atualidade  e relevância da questão ambiental como elemento 
direcionador do foco no estudo da responsabilidade civil 
  

  A questão da responsabilidade sempre se nos apresentou como um 

tema por demais palpitante, que permeia todas as áreas do Direito e tem reflexos 

nas atividades humanas, contratuais e extracontratuais. Com efeito, qualquer 

atitude que injustamente prejudique a esfera jurídica alheia, direta ou 

indiretamente, constitui um desequilíbrio de ordem moral ou patrimonial que 

reclama, por parte da ordem jurídica, uma solução que restabeleça a harmonia 

quebrada. 

 

  Considerando, porém, a vastidão da matéria e a complexidade que 

engendra, buscamos delimitar o tema, de sorte a conferir ao trabalho maior 

precisão e acuidade. Preocupamo-nos, ainda, em eleger um aspecto de interesse 

atual, razão pela qual voltamos nosso foco para a questão da responsabilidade 

pelos danos ambientais, que reputamos de elevada importância, ante a indubitável 

limitação dos recursos naturais1, e  a devastação ecológica que se verifica nos 

dias de hoje. 

 

   Ante a clara opção do legislador pela responsabilidade civil objetiva 

para a reparação dos danos ao meio ambiente, identificamos um centro polêmico 

                                            
1 Registre-se a crise energética que o Brasil vivenciou e o problema da água que já se anuncia. 



 11

entre os doutrinadores, concernente à teoria do risco que deve embasar esta 

responsabilidade: se o risco integral, que não admite nenhuma excludente e 

alcança todos aqueles que de qualquer forma contribuam para o evento danoso;  

o risco-proveito ou risco criado, que admitem algumas excludentes da 

responsabilidade.  

 

  A controvérsia nos motivou a aprofundar os estudos a respeito, na 

expectativa de poder contribuir para o alcance de uma solução que se mostre a 

mais adequada para a questão. 

  

 2.  A compreensão dos institutos com os olhos na prática   
 
  Tendo por escopo a realização de um trabalho que mereça ser 

reconhecido não só por sua natureza científica, mas também dogmática, ou seja, 

capaz de apresentar estratégias de argumentação para conflitos, a partir de 

normas jurídicas estabelecidas, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica, em 

livros e artigos e fizemos incluir referências empíricas, colhidas em pesquisa 

documental nos repertórios de jurisprudência. 

 

  A inserção dessas referências práticas decorre da premissa de que 

só se compreende uma norma jurídica testando-a, formulando hipóteses.  Não 

vislumbramos sentido no estudo do Direito dissociado de uma visão prática. 

 

 3. Estrutura tópica do trabalho 
 

  Iniciamos, pois, o trabalho tecendo considerações sobre a evolução 

do instituto da responsabilidade civil. Fazemos uma abordagem da sua 

compreensão a partir dos valores eleitos pela sociedade em dado momento e 

postos no ordenamento jurídico. Nesse processo evolutivo, destacamos a 

passagem para a responsabilidade objetiva, que prescinde do exame da culpa do 

causador do dano, como momento de significativo relevo. Isto em razão da 
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dificuldade de se ultrapassar um paradigma tão forte como aquele que exige um 

comportamento moralmente reprovável (culpa) para que sobrevenha a 

condenação no dever de reparar um dano ou de indenizar. O que ainda se 

observa na vida prática, é que, diante de uma situação de dano provocado a 

terceiro, os indivíduos sempre se questionam, primeiro, se é justa determinada 

condenação em face do causador do dano que não agiu com culpa, para depois 

pensar na vítima e no seu direito à reparação da lesão sofrida. 

 

  Prosseguindo, tratamos da crescente conscientização da 

necessidade de preservação ambiental e da positivação dos mecanismos de tutela 

do meio ambiente equilibrado. Tecemos considerações acerca das três esferas de 

responsabilização do dano ambiental: civil, penal e administrativa. Justificamos 

nossa incursão no tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, embora 

não seja o foco de nosso trabalho, para não passarmos ao largo de uma matéria 

tão polêmica entre os juristas, em face dos princípios norteadores do Direito Penal 

clássico. Sem o escopo, porém, de um estudo aprofundado da questão, cingimo-

nos a comentar seus aspectos mais polêmicos. 

 

  No que pertine à responsabilidade civil, discorremos sobre sua 

aplicação na busca da efetiva tutela do meio ambiente, salientando em que 

medida se evidencia como elemento viabilizador de importantes princípios do 

Direito Ambiental. Abordamos as razões que motivaram a opção de sua forma 

objetiva para o trato da matéria ambiental.  Em seguida, destacamos a irrelevância 

da licitude da atividade desenvolvida pelo causador do dano ambiental na aferição 

da responsabilidade civil, bem como a amplitude da solidariedade entre os 

poluidores.  

 

  No capítulo seguinte, dedicamo-nos a analisar o instituto da 

responsabilidade civil objetiva no direito positivo brasileiro, acompanhando sua 

evolução, bem como a tutela ambiental. 
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  Prosseguindo, discorremos sobre o significado de dano ambiental, 

em que circunstâncias ele se concretiza. Abordamos, prefacialmente, a idéia geral 

de dano para, depois, chegarmos ao dano ambiental, propriamente dito, quando 

destacamos seu traço característico de uma transgressão de um padrão pré-

estabelecido. Tratamos, destacadamente, da questão do dano futuro; do titular do 

direito à reparação do dano ambiental; e do dano moral ambiental. 

 

  Analisados os diversos aspectos concernentes à responsabilidade e 

compreendido o que seja dano ambiental, chegamos ao tema central do trabalho, 

fixando sua problematização na indicação de qual teoria do risco deve informar a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental e no critério de identificação do 

nexo de causalidade que deve ser adotado. Prefacialmente, recaptulamos as 

diversas excludentes de responsabilidade reconhecidas pelo direito pátrio. 

 

  No capítulo final, dedicamo-nos à análise de jurisprudência sobre o 

tema, seguindo-se as conclusões de todo o estudo ora desenvolvido. 
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Capítulo I – Considerações histórico-evolutivas sobre o instituto da 

responsabilidade civil  

 

Sumário: 1.1 A vingança coletiva e a vingança 
privada. 1.2 A substituição da vindita pela pena 
pecuniária. 1.3 A responsabilidade com culpa 
(responsabilidade subjetiva). 1.4 A responsabilidade 
transubjetiva. 1.5 Rompendo o paradigma da culpa 
(responsabilidade objetiva). 

 

 

  A palavra responsabilidade deriva do latim responsus, que traduz a 

idéia de reparação, recuperação, compensação. Para a responsabilidade se 

transformar em obrigação é mister que o bem lesado seja juridicamente relevante. 

 

  A idéia de responsabilidade conduz à de uma obrigação imposta a 

alguém; provém da violação a determinada regra de conduta, contratual ou legal; 

compreende o conjunto de sanções, de natureza variada, que recairá sobre o 

sujeito passivo da obrigação, ou sobre seu patrimônio, quando não entregar uma 

determinada prestação de modo satisfatório, ou quando causar lesão a uma 

pessoa ou seu patrimônio; traduz a idéia de correspondência, de equivalência de 

contraprestação; é um dos esteios da vida em sociedade, na medida em que 

busca assegurar o respeito pelos direitos de cada um. Representa, 

indubitavelmente, uma das primeiras concepções do direito. 

 
  A responsabilidade civil é corolário da liberdade, que exige que cada 

um suporte os efeitos de ações praticadas e que venham a invadir a esfera 

jurídica alheia. Cria, a um só tempo, para o agente, a obrigação de reparar um 

dano, patrimonial ou moral, provocado por sua conduta ou atividade; e para o 

lesado, o direito à reparação. 
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  Para Carlos Alberto Bittar, a responsabilidade decorre da faculdade 

de escolha e de iniciativa que o indivíduo possui para atuar no mundo fático, 

submetendo-o, ou seu respectivo patrimônio, aos resultados de suas ações e 

gerando-lhe, no campo civil, quando contrários à ordem jurídica, a obrigação de 

ressarcir o dano, ao atingir componentes pessoais, morais ou patrimoniais da 

esfera jurídica de outrem.2 

 

  A responsabilidade estaria, então, atrelada à ação humana, de sorte 

que os fatos e eventos que ocorrem independentemente da vontade humana, 

embora possam ocasionar mutações desfavoráveis no ambiente, nas coisas ou 

nas pessoas, não acarretariam responsabilidade, salvo nos casos em que a 

previsibilidade humana poderia ter evitado os efeitos danosos desses fatos e nada 

fez. 

 

  Essa vinculação da responsabilidade com o princípio da autonomia 

da vontade, para o qual todo dever jurídico está ligado à vontade do agente, não 

mais se afigura adequada à melhor transmissão do conceito do instituto. Isto 

porque, com o estilo de vida cada vez mais complexo da sociedade, com o uso 

multiplicado de máquinas que intensificaram o número de acidentes, além da 

presença cada vez maior dos grandes conglomerados no dia a dia da 

comunidade, foi ganhando espaço a chamada responsabilidade objetiva, segundo 

a qual a ligação do fato danoso ao sujeito imputável ocorre independentemente de 

qualquer consideração de culpa, ou seja, de nexo psicofísico entre o agente e o 

fato contrário ao direito. Trata-se de uma forma de responsabilidade norteada por 

um princípio de genérica eqüidade.  

 

  O termo civil originou-se no sistema romano da responsabilidade 

imposta aos cidadãos por fatos lesivos aos interesses privados, diversamente dos 

                                            
2 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil: teoria e prática. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990, p. 2. 
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interesses públicos, situados no plano da responsabilidade penal.3  Nesta, onde o 

infrator viola normas de direito público, provocando perturbações na ordem social, 

a reação da sociedade é representada pela pena, cuja aplicação, no entanto, dado 

atingir valores fundamentais como a liberdade e a honra do indivíduo, requer a 

integração de condições rigorosas, compreendidas em padrões taxativos (nulla 

poena sine lege), sem contar a presunção de inocência que se estabelece em 

favor do réu. 

 

  Já na responsabilidade civil, considera-se precipuamente o dano, 

direcionando-se o foco mais em favor da vítima do prejuízo e objetivando-se a 

plena recomposição deste. Aqui, porém, só se atinge o patrimônio do responsável 

e não sua liberdade ou honra.  

 

  A obrigação de reparar o prejuízo causado pode decorrer da 

inexecução de um contrato ou da lesão a direito subjetivo, sem que preexista entre 

agente e vítima qualquer relação jurídica. É esta última conhecida como 

responsabilidade aquiliana e consiste, propriamente, no objeto do presente 

trabalho. 

     

  A doutrina da responsabilidade civil tem por escopo conferir 

segurança aos direitos subjetivos contra violações sofridas nas interações sociais. 

Deita suas raízes no Direito natural, que repudiava o dano e determinava a 

responsabilização do agente causador. Essas diretrizes sempre foram validadas 

pelos povos, mesmos os mais primitivos, que previam mecanismos de reação, 

com a noção preliminar de vingança privada e não regulamentada, inicialmente 

grupal, depois individual; à qual se seguiu a idéia de devolução da ofensa, 

regulamentada na chamada pena de talião, da qual se extrai a proporção entre a 

                                            
3 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.36. 
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lesão e o castigo. Por fim, evoluiu-se para a idéia de recomposição do patrimônio, 

instituída pela Lex Duodecim Tabularum. 4 

   

1.1 A vingança coletiva e a vingança privada 
 

  No alvorecer das primeiras civilizações o homem usava seu único 

instrumento de defesa: a força física. A reparação de um dano se materializava na 

forra, que era instintiva e reflexa, inexistindo regras ou preceitos limitadores da 

reação, tal como sucede, por exemplo, com a criança, que bate na pedra ou no 

pau que a machuca. A punição se impunha sem qualquer cogitação de culpa do 

agente causador do dano, senão apenas em face da lesão sofrida, e concretizava-

se de modo animalesco, instintivo. O que governava o sentimento jurídico desse 

estágio era a dor do ofendido.  

 

  Vigorava, inicialmente, a vingança coletiva, caracterizada pela 

reação conjunta de um grupo contra o agressor de um de seus membros. Isto 

porque o ser humano ainda não se firmara enquanto indivíduo, sendo visto como 

parte de uma comunidade, sobre a qual recaía a responsabilidade pela prática de 

seus atos. 

 

  Numa segunda etapa, prevalece a vingança privada, que passou 

para o domínio jurídico pela lei de talião, sintetizada na fórmula: “olho por olho, 

dente por dente”. Este direito de vingança permitia à vítima causar ao culpado um 

prejuízo análogo ao que sofreu. Era uma forma de autotutela, onde o castigo se 

fazia com a expiação corporal do culpado. 

 

  Evidenciou-se, porém, que tal teoria não proporcionava reparação 

alguma, mas sim contribuía para um duplo dano, o da vítima e o do seu ofensor, 

                                            
4 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 39-40. 
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depois de punido, além do fato de que a vindita gera nova vindita, resultando por 

afastar a almejada paz social que o Direito deve buscar.  

 

  Valendo-se de uma visão utilitária, o homem mais experimentado 

chega à conclusão de que, às vezes, o sentimento de vingança também se aplaca 

em face da compensação econômica. 

 

 1.2 A substituição da vindita pela pena pecuniária 
  

  Inicia-se, então, uma fase de composição voluntária, em que vítima e 

ofensor podiam fazer um acordo, pelo qual este pagava certa importância em 

dinheiro ou outros bens, em vez de sofrer um dano semelhante ao que provocara.5 

Estas composições voluntárias variavam conforme as pessoas e as 

circunstâncias. Cabia, porém, à vítima o direito de optar pela realização ou não do 

acordo. Pode-se afirmar que esta clemência remunerada foi o primeiro passo para 

a indenização pecuniária, que se verá mais adiante. 

 

  Com o desenvolvimento da noção de Estado, como poder público 

garantidor da ordem social, chega-se a uma etapa em que a composição do dano 

passa a ser obrigatória, com a intervenção do Estado nos conflitos interindividuais, 

de modo a evitar a desordem e a salvaguardar os interesses da sociedade. 

 

  Atribui-se à Lei das XII Tábuas a transição entre os períodos da 

composição facultativa e da obrigatória. Esta lei não estabelecia um princípio geral 

fixador da responsabilidade civil, pois tratava de casos concretos, para os quais 

fixava o valor da pena que deveria ser pago pelo agente causador de um dano. 

Colhem-se os seguintes exemplos na Tábua  VII:  a) “aquele que causar dano leve 

indenizará 25 asses”; b) “aquele que arrancar ou quebrar um osso a outrem deve 

                                            
5 ALONSO, Paulo Sérgio Gomes. Pressupostos da responsabilidade civil objetiva. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 6. 
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ser condenado a uma multa de 800 asses, se o ofendido é um homem livre; e de 

150 asses, se o ofendido é um escravo”.6 

 

  Todavia, não se distinguia pena de reparação, o que só começou a 

se esboçar ao tempo dos romanos, com a diferenciação entre os delitos públicos e 

os delitos privados.  

 

  Foi, porém, com a Lei de Aquília, do direito romano, que se 

introduziram os primeiros alicerces da reparação civil em bases mais racionais e 

próximas à sua concepção atual. 

 

  A Lex Aquilia originou-se de um plebiscito proposto pelo tribuno da 

plebe, Aquilius, e, não obstante também se reportasse a casos concretos, 

esboçava uma sistematização no sentido de punir, através de determinado tipo de 

ação, os atos prejudiciais a alguém. Seu terceiro e último capítulo tratava do dano 

causado à coisa alheia (damnum injuria dantum), para o qual previa o pagamento 

de quantia equivalente ao dano sofrido por um fato ativo que tivesse atingido a 

coisa pelo corpo ao corpo (corpore et corpori), sem direito ou escusa legal. A Lex 

Aquilia atuou, inicialmente, apenas para o cidadão romano, proprietário da coisa 

lesada, mas foi ampliada para outros titulares de direitos reais, aos possuidores, 

aos peregrinos e aos casos de ferimentos em homens livres. 7   

 

  Quanto ao entendimento de que estaria na lei Aquília a origem do 

elemento culpa como fundamento na reparação do dano, sendo famosa a 

expressão in lege Aquilia et levissima culpa venit, destaca Alvino Lima que, na 

visão de famosos doutrinadores como Emílio Betti, Mario Cozzi, Leon e Henri 

Mazeaud, Frederico Pezella, a culpa não era elemento constitutivo do delito da lei 

                                            
6 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.46. 
7 ALONSO, Paulo Sérgio Gomes. Pressuspostos da responsabilidade civil objetiva. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 7-8. 
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Aquília, tendo sido gradativamente introduzida por força de interpretação, pelos 

jurisconsultos do período clássico e pelos pretores.8  

 

 1.3 A responsabilidade com culpa (responsabilidade subjetiva) 
 

  A responsabilidade diz-se subjetiva quando inspirada na idéia de 

culpa do causador do dano.  Nela, o dever de indenizar só se verifica quando, 

além da existência de uma ação lesiva do agente; de um dano e do nexo causal 

entre ambos, for aferida a culpa do agente pelo evento danoso.  Ainda é a que 

prevalece no nosso sistema jurídico, estando inserida no art. 159, do Código Civil 

de 1916, e no art. 186 do Novo Código Civil. 

 

  Esta forma de responsabilidade, proclamada pelo Código Civil 

francês (Código de Napoleão), em seu art. 1.382 9, complementado pelo art. 

1.38310, gerou grande influência nas legislações das demais nações. 

   

  A noção de culpa encontra diferenças no pensamento dos 

doutrinadores, consoante leciona Alvino Lima11. Salienta, por exemplo, que, para o 

procurador Paul Leclercq, a culpa se confunde com o próprio fato, afastando a 

imputabilidade moral. A violação do direito de outrem, por si só, é uma culpa, daí 

exigir, para o reconhecimento da responsabilidade, apenas o nexo causal entre o 

fato e o dano, admitindo as excludentes do caso fortuito e da força maior, cujo 

ônus probatório recai sobre o autor do dano. Ainda segundo a teoria de Leclercq, 

na hipótese de dano resultante do fato da coisa, bastaria a prova, pela vítima, de 

que seu direito foi atingido pelo fato da coisa e que entre esta e o réu existiu um 

laço, por negligência ou imprudência, que o torna autor indireto ou mediato do 

dano causado. 

                                            
8 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 23-24. 
9 “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à altrui un dommage oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé à le réparer” (quem causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo). 
10 “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulament par son fait, mais encore par 
son négligence ou par son imprudence” (quem causa dano é responsável não somente pelo fato 
culposo, mas também por negligência ou por imprudência). 
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  Essa teoria, ainda segundo Alvino Lima, teria merecido a crítica dos 

irmãos Mazeaud, por estabelecer uma confusão entre culpa e dano, reduzindo os 

elementos constitutivos da responsabilidade em apenas dois: o dano e o laço de 

causalidade. Sustenta o autor o equívoco da teoria ao asseverar que a 

responsabilidade decorreria da simples lesão ao direito de outrem, argumentando 

com a hipótese de lesão causada pelo exercício regular de direito, como também 

em decorrência do estado de necessidade ou da legítima defesa. São situações 

que evidenciam a impossibilidade de se pretender configurada a culpa pela 

simples lesão do direito, no âmbito da responsabilidade subjetiva. 

 

  Noutra concepção, a culpa é tida como um erro de conduta, um 

desvio da normalidade no agir ou abster-se. Não se confunde, porém, com o fato 

violador do direito, havendo de se aferir se a conduta do agente é ou não 

justificada, se encontra abrigo na conduta normal do homem diligente ou se 

extrapolou os limites dessa conduta normal e causou dano. Denota-se, portanto, 

que o exame da culpa se daria em abstrato, tomando-se o comportamento 

esperado do homem normal e não, propriamente, o estado psicológico do agente 

do caso concreto. O comportamento padrão adotado como paradigma 

desconsidera aspectos de ordem intelectual do agente, mas leva em conta as 

circunstâncias externas, como tempo, meio, classe social, usos e costumes, vale 

dizer, coloca-se o paradigma nas mesmas condições externas do autor do ato 

ilícito.  Esta apreciação da culpa in abstracto, sustentada pelos irmãos Mazeaud, 

segundo Alvino Lima, sem considerar o lado psicológico do agente, afasta a 

imputabilidade moral da noção tradicional da culpa, o que levaria a se considerar 

responsável, inclusive, uma pessoa alienada, apenas porque não observou aquele 

proceder do homem comum.  Nesse sentido, aponta como dois erros graves da 

concepção dos irmãos Mazeaud a exclusão do elemento vontade consciente 

como fundamento principal para a fixação do erro da conduta; e a exclusão de 

elementos pessoais que devem ser ponderados para a fixação da 

                                                                                                                                     
11 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 45-60. 
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responsabilidade do agente.  Isto porque, quando se afirma que a culpa consiste 

num erro de conduta, é mister aferir se o agente é capaz de apreciar os limites da 

conduta normal para se auto-determinar em função dela, não sendo razoável 

pretender que o indivíduo privado da razão possa agir atendendo, ou podendo 

atender, à conduta tida como normal. 

 

  A idéia de culpa, na lição que adotamos, de Alvino Lima, é a de “um 

erro de conduta, moralmente imputável ao agente e que não seria cometido por 

uma pessoa avisada, em iguais circunstâncias de fato”12.  

 

  Na comunidade social, incumbe a cada indivíduo o dever de praticar 

os atos da vida com as necessárias cautelas, para que, do seu atuar, não resulte 

dano a bens jurídicos alheios. A culpa decorre da inobservância desse cuidado 

objetivo exigível do agente. Traduz a falta de diligência na observância de uma 

norma de conduta, o que lhe permitiria, caso se detivesse na consideração das 

conseqüências eventuais de sua atitude, prever o resultado danoso. Difere do 

dolo, caracterizado pela vontade consciente do agente de violar o direito e 

provocar o dano. Portanto, diz-se culposo o procedimento onde, através de um 

fazer ou não fazer, em que, não objetivando um resultado nem assumindo o risco 

de produzi-lo, deixa o agente de observar preceitos mínimos, previsíveis, que deve 

ou deveria ter ciência, alcançando um resultado danoso. Coloca-se este juízo de 

previsibilidade como direcionador da culpa. Segundo leciona Sérgio Cavalieri 

Filho, 

 
na culpa não há intenção, mas há vontade; não há conduta 
intencional, mas tencional. A vontade não se dirige a um fim 
determinado, como no dolo, mas se dirige à conduta. A conduta é 
voluntária; involuntário é o resultado. Em suma, enquanto no dolo o 
agente quer a conduta e o resultado, a causa e a conseqüência, na 
culpa a vontade não vai além da ação ou omissão. O agente quer a 
conduta, não, porém, o resultado; quer a causa, mas não quer o 
efeito.13 

                                            
12 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 69. 
13 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3ª. ed., São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2002, pg. 46-47. 
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  É no Direito Penal que encontramos melhor caracterizadas as três 

figuras que sustentam a casuística da culpa: a imprudência, a imperícia e a 

negligência. Embora se possa vislumbrar a imprudência como uma regral geral da 

qual as outras duas figuras são espécies, o entendimento consolidado pela 

doutrina, sustenta a independência conceitual e material das três figuras. 

 

  Assim, tem-se como imprudente aquele que, através de uma 

conduta comissiva, afasta-se do mínimo que a apropriada diligência exige. Um 

exemplo clássico é o do motorista que imprime velocidade excessiva em noite 

chuvosa. 

 

  Já a imperícia configura-se a partir do despreparo do agente em 

exercer determinada atividade, onde conhecimentos técnicos são inescusáveis 

para o êxito da atividade ou profissão. É o caso daquele que projeta e esboça 

planta de futura construção sem deter aptidão e qualificação técnica para tal. 

 

  A negligência sintetiza um proceder negativo, uma abstenção em 

prejuízo de uma atitude que deveria ser originalmente positiva. É a indiferença do 

agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por displicência ou 

preguiça mental. Nela incide, por exemplo, o enfermeiro que deveria realizar a 

troca diária de curativos em um paciente e, não o fazendo, agrava seus 

ferimentos; ou o depositário de um bem que não zele adequadamente por sua 

conservação, permitindo que o mesmo se perca ou deteriore. 

 

  A culpa é classificada por graus em grave, leve e levíssima, de 

acordo com a maior ou menor possibilidade de previsão do resultado e mesmo 

dos cuidados objetivos tomados ou não pelo agente. A culpa grave manifesta-se 

quando, sem possuir a intenção de produzir um dano, comporta-se o agente como 

se realmente buscasse o resultado. A culpa leve configura-se pela falta de 

diligência média que o homem comum deveria observar, enquanto que a culpa 



 24

levíssima é a que foge inclusive da percepção do homem comum, mas não 

deveria escapar da arguta diligência do pater famílias. 

 

  Embora o grau da culpa não seja levado em conta para a decisão 

sobre o dever de indenizar, pode repercurtir sobre o montante da indenização a 

ser fixada. É cediço que a indenização deve reparar integralmente o dano 

causado. Todavia, como aliás salienta Sílvio Rodrigues14, na hipótese de culpa 

levíssima, deve o julgador, por um critério de justiça, usar de benignidade no fixar 

a indenização. O parágrafo único, do art. 944, do Novo Código Civil concede ao 

juiz autorização para decidir por eqüidade em caso de desproporção entre o grau 

de culpa e o dano. 

 

  Não obstante o largo campo de alcance da responsabilidade fundada 

na culpa, fato é que o progresso foi fazendo emergir situações novas para as 

quais a responsabilidade subjetiva, baseada no conceito individualista da culpa, 

não apresentava adequada e justa proteção às vítimas.  

 

  Assim, foram-se desenvolvendo processos técnicos para o 

alargamento de suas bases, de modo a, ainda em nome da responsabilidade 

subjetiva, dar a melhor solução às novas causas produtoras de danos. Esses 

processos técnicos consistiram, basicamente, na transformação em contratual da 

culpa aquiliana, pela admissão, em certos tipos de contratos (principalmente os de 

trabalho e de transporte), da cláusula implícita de segurança; no critério mais 

rigoroso de apuração da culpa, com aplicação da regra in lex Aquilia et levissima 

culpa venit; e nas presunções de culpa. 

 

 1.4 A responsabilidade transubjetiva 
 

  A responsabilidade transubjetiva representa um dos processos 

técnicos utilizados no alargamento da responsabilidade subjetiva. A 

                                            
14 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. v. 4, 19ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 149. 
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responsabilização do agente encontrará, igualmente, fundamento na culpa, porém 

numa culpa presumida. As hipóteses de sua ocorrência são excepcionais, tendo 

previsão específica na legislação15. 

 

  Por ela, se atribui a responsabilidade civil a alguém, não por seus 

próprios atos, mas pelo ato ou fato de outrem que a ele esteja subordinado por 

algum vínculo jurídico, que lhe gera o dever de guarda e vigilância; ou pelo fato de 

coisas ou animais que estejam sob sua guarda e causem dano a terceiros sem a 

conduta direta do dono ou preposto. 

 

  A responsabilidade transubjetiva vale-se dos mecanismos da culpa 

in vigilando e da culpa in eligendo. A primeira se verifica quando a 

responsabilidade é imputada a quem tem a obrigação de vigiar a conduta de 

outrem ou a guarda de coisas ou animais. A segunda se apresenta pela má 

escolha de um representante ou de um empregado. Percebe-se que a 

responsabilidade não decorre de culpa alheia, mas sim de culpa própria 

decorrente da violação do dever de vigilância sobre pessoas ou coisas e animais. 

 

  Colhe-se nas lições de Sergio Cavalieri Filho importante registro no 

sentido de que, antes mesmo que os franceses formulassem a teoria da 

responsabilidade pela guarda das coisas, que acabou influenciando o direito de 

vários países, o jurista brasileiro Teixeira de Freitas, já em 1865, no art. 3.690 de 

seu Esboço do Código Civil, no título “Do dano causado por coisas inanimadas”, 

enunciava uma presunção de culpa em relação ao proprietário de qualquer coisa 

inanimada. Contudo, a arguta visão do jurista nacional não foi acolhida pelo direito 

pátrio, que somente veio a encampar tal teoria após sua construção pela 

jurisprudência francesa16. 

 

                                            
15 Arts. 1.521, 1.527 a 1.529, do Código Civil de 1916 e Arts. 932, 936 a 938, do Novo Código Civil, 
além de previsões outras em leis especiais. 
16 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 3ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2002, pg. 147. 
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  As presunções de culpa, a rigor, representam mais um expediente 

de natureza processual que substantiva, implicando apenas na inversão do ônus 

da prova, pois se tratam de presunção juris tantum, vale dizer, admitem que se 

faça prova de causa estranha causadora do dano, como a força maior, o caso 

fortuito, a culpa da própria vítima ou o fato de terceiro, afastando-se, assim, a 

responsabilidade daquele sobre o qual recaía a presunção de culpa. Este 

mecanismo, contudo, já facilita sobremaneira a ação da vítima para obter a 

reparação pelo dano sofrido. 

 

  Nas hipóteses em que o dano resulta da violação de um dever 

expresso em lei ou regulamento, como no caso das regras de trânsito, destaca 

Sérgio Cavalieri Filho17a figura da culpa contra a legalidade, na qual “a mera 

infração da norma regulamentar é fator determinante da responsabilidade civil”, 

pois “cria em desfavor do agente uma presunção de ter agido culpavelmente, 

incumbindo-lhe o difícil ônus da prova em contrário”. Em casos que tais, 

estabelecido o nexo de causalidade entre o fato danoso e a infração à norma 

regulamentar, a culpa é in re ipsa. 

 

  Quando, porém, a presunção de culpa for irrefragável, não admitindo 

prova contrária de que o autor bem escolheu ou fiscalizou, a responsabilização se 

dará, em verdade, pelo fato danoso, redirecionando-se para o campo da 

responsabilidade objetiva ou, baseada numa nova forma de culpa: a culpa legal, 

criada pelo legislador para atender a necessidades de ordem econômica ou social. 

É o que ocorre na responsabilidade do patrão ou comitente, em que, provada a 

culpa do empregado ou preposto, exsurge de forma absoluta a presunção de 

culpa daqueles, os quais somente conseguirão exonerar-se da responsabilidade 

se lograrem provar a existência de caso fortuito, força maior ou que o ato danoso 

é estranho ao seu serviço ou atividade, ou não foi praticado pelo empregado no 

exercício de suas funções ou por ocasião delas. Nas palavras de Marcelo Kokke 

                                            
17 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 3ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2002, p. 52-53. 
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Gomes, “a presunção absoluta de culpa não é nada mais que a renegação da 

culpa, é prescindir da própria culpa para se estabelecer o dever de reparação”. E 

invocando a lição de De Page, completa: “as presunções são como máscaras de 

ocultação da face do risco”.18  

 

  Paulo Luiz Netto Lôbo sustenta que, nos casos de responsabilidade 

transubjetiva, a presunção não é a da suposta culpa, seja alheia ou seja própria (in 

vigilando ou in eligendo), mas sim a da responsabilidade. Para o autor, o Direito 

atribui a determinadas pessoas a responsabilidade civil em virtude das situações 

jurídicas que assumem (v.g.: pai, empresário, dono da coisa) e da necessidade de 

assegurar amplas possibilidades de reparação.19  

 

 1.5 Rompendo o paradigma da culpa (responsabilidade objetiva) 
 
  A evolução econômica, industrial e tecnológica concorreu para a 

ampliação de situações lesivas, onde se mostrava impossível ou extremamente 

difícil definir com precisão a culpa do agente causador do dano. Isto se observava, 

muito freqüentemente, nos casos de acidentes do trabalho e aqueles decorrentes 

de contratos de transporte, atividades lícitas e socialmente desejadas, mas que se 

revestiam de riscos previsíveis, que poderiam ser minimizados, embora não 

totalmente eliminados. Com isso, não obstante o reconhecimento do dano sofrido 

por alguém, permanecia a vítima indene, dado que a prova da culpa do agente, 

necessária no sistema da responsabilidade subjetiva, erigia-se como barreira 

intransponível à obtenção da reparação. 

 

  Também a progressiva densidade das populações, o embate díspar 

que passou a se estabelecer entre poderosas empresas criadoras de riscos e as 

vítimas desprovidas de recursos, tudo isso contribuiu para evidenciar a 

insuficiência da responsabilidade assentada no conceito individualista da culpa, 

                                            
18 GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2001, pg.38. 
19 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito das obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, pg. 150. 
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fundada sobre a imputabilidade moral, com a prova da negligência, imprudência 

ou imperícia, para solução dos problemas que surgiam na nova conjuntura social.   

   

  Diante desse novo cenário, da decadência do voluntarismo no Direito 

Privado, a sensibilidade jurídica começou por construir, como visto, um 

alargamento do conceito de culpa, mediante processos técnicos consistentes no 

reconhecimento de presunções de culpa; na admissão, com mais facilidade, da 

existência de culpa; na transformação da responsabilidade aquiliana em 

contratual. 

 

  A par do esforço empreendido, sobejavam situações para as quais, 

mesmo valendo-se dos processos técnicos de alargamento das bases da 

responsabilidade subjetiva, não se alcançava solução satisfatória e justa. 

 

  Ora, sabemos que o sistema jurídico é um sistema social, na medida 

em que é constituído no interior de uma cultura, onde valores, princípios e normas 

estão estabelecidos e são representados pelo imaginário social como obrigatórios 

relativamente ao comportamento individual e coletivo. Da mesma forma que existe 

um sentimento individual de justiça, existe um sentimento coletivo de justiça, no 

qual se baseia a sociedade para estabelecer seus padrões de comportamento. 

 

  A pesquisa do sentimento coletivo de justiça propicia a elaboração 

de leis justas, adequadas aos interesses e conveniências sociais. O Código de 

Defesa do Consumidor é um exemplo de lei que veio atender às expectativas e 

interesses da sociedade. 

 

  Consoante o magistério de Miranda Rosa, o exame do sentimento de 

justiça abrange necessariamente o das normas existentes, sua adequação ou não 

ao que é tido como justo, a aprovação social das sanções que o Direito 

estabelece, garantidoras da validez e eficácia das normas, como também o modo 

como a opinião do público se manifesta sobre o comportamento ilícito, ou a 
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distância entre a desaprovação da norma jurídica acerca da conduta e a 

desaprovação que o consenso ético-social impõe à mesma forma de 

comportamento.20 É o caso, por exemplo, do adultério, previsto no artigo 240 do 

Código Penal, para o qual a pena é de detenção de quinze dias a seis meses. Os 

novos padrões e valores sociais esvaziaram esta figura delituosa, não se 

reputando razoável, nos dias atuais, que alguém seja privado de sua liberdade 

porque praticou o adultério. 

  

  Nesse sentido, o Direito deve estar adequado ao tempo e ao povo 

aos quais se aplica. É necessário que o operador do Direito esteja com os olhos 

bem abertos à compreensão das repercussões sociais das decisões, bem como 

dos interesses sociais em jogo. Não deve o legislador ou o aplicador do Direito 

viverem isolados das forças sociais, mas, como membros da sociedade, buscarem 

solução adequada aos conflitos que perturbam a paz social. 

 

  Lembremos que, sobretudo no regime democrático, o Direito nutre-

se da confiança do povo. O cidadão comum há de acreditar, cada vez mais, na 

solução institucional dos conflitos. 

   
  A nova realidade social, com seus novos problemas, desafia a busca 

de novas soluções, não se podendo pretender resolvê-las mantendo-se as 

concepções de nossos antepassados, apropriadas à solução dos problemas 

daquele momento histórico. 

 

  Se durante muito tempo prevaleceu o entendimento da 

responsabilidade civil fundada na culpa, isto não quer significar que tal paradigma 

seja imutável. 

 

                                            
20 ROSA, Felippe Augusto de Miranda. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social. 
2a. ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973, p. 68. 
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  Para alcançar solução mais adequada aos novos problemas que 

surgiram na sociedade moderna, buscou-se uma nova teoria para sustentar o 

instituto da responsabilidade civil: a da responsabilidade objetiva, para a qual 

basta a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade perigosa 

desenvolvida pelo agente, prescindindo do exame de culpa ou dolo, vale dizer, do 

elemento subjetivo do agente. A obrigação de indenizar é, portanto, imposta pela 

lei independentemente da prática de qualquer ato ilícito, baseando-se no princípio 

de que determinadas atividades humanas criam risco especial para outrem e que 

o exercício de certos direitos devem implicar no dever de reparar o prejuízo que 

eventualmente originem, ainda que não resultem de atos ilícitos propriamente 

ditos. Ocorre, aqui, a cisão entre ilicitude e responsabilidade, a qual passa a se 

relacionar com a criação ou o controle de riscos inseridos no seio da sociedade.   

 

  A esse respeito, alertam Nelson Nery Junior e Rosa Maria B.B. de 

Andrade Nery, citando Antunes Varela, que 

 
pode parecer à primeira vista existir verdadeira aporia entre a 
licitude da atividade e o dever de indenizar. Conduto essa 
contradição é apenas aparente, porque a conduta pode ser lícita, 
visando satisfazer um interesse coletivo ou qualificado de pessoa 
jurídica de direito privado, mas, ao mesmo tempo, pode não ser 
justa no que respeita à justiça comutativa ou distributiva. 21 

 

  Obviamente que a inserção dessa nova teoria, transformando a 

responsabilidade quase que numa lei física de criação de riscos, dela retirando o 

elemento moral – a culpa – criou profundas polêmicas entre os juristas. Isto 

porque, não obstante a percepção clara de que a responsabilidade subjetiva não 

mais lograva responder adequadamente aos riscos e fatos crescentes e massivos 

de danos, subsistia bastante arraigada na sociedade e no meio jurídico a idéia de 

que, por imposição moral, não se poderia pretender responsabilizar uma pessoa 

sem que houvesse uma falta que se lhe pudesse atribuir. Do contrário, acabar-se-

                                            
21 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Responsabilidade civil, meio ambiente 
e ação coletiva ambiental. In BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.). Dano ambiental: prevenção, 
reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, pg. 282. 
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ia por negar o princípio da justiça social, equiparando, indevidamente, o 

comportamento jurídico e o injurídico do agente. 

 

  A importância da responsabilidade objetiva coincide com a 

passagem do Estado liberal para o Estado social, com a superação do 

individualismo, passando-se a encarar o indivíduo como ser social e os direitos 

privados, no seu exercício, como uma função social, alcançando inclusive o 

contrato, instrumento de conciliação de vontades individuais por excelência, que 

assume conotação de um fato social.22  

 

  A idéia da responsabilidade civil fundada na culpa, em que pese ter 

se constituído em um progresso e uma conquista do Estado burguês, representou 

o princípio funcional da doutrina econômica liberal, haja vista que a necessidade 

de se promover o desenvolvimento industrial impunha que as atividades do 

homem no setor produtivo da sociedade somente poderiam gerar o dever de 

reparar os danos produzidos se estas proviessem de um comportamento culposo. 

 

  Todavia, no mundo contemporâneo, fortemente tecnológico e 

industrializado, o desenvolvimento das possibilidades e dos modos de atuação 

dos homens multiplicou os riscos e os danos, sendo certo registrar, também, que 

as empresas tornaram-se capazes de suportar os riscos da atividade. 

 

  Salienta Karl Larenz que 

 
la consecuencia del desarrollo de la técnica e del tráfico han 
aumentado las posibilidades de producción de daúos y del alcance 
de estos, de tal modo que en muchos casus se hace necesario 
llegar a una solución en la que no existe culpa de aquel a quien, sin 
embargo, el datio se imputa 

   

                                            
22 O Novo Código Civil, inclusive, em seu artigo 421, prescreve que a liberdade de contratar 
encontra limites na função social do contrato. 
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e, após percuciente análise da questão frente ao ordenamento jurídico alemão e 

francês, conclui que 

 
no há un único princípio de responsabilidad por daños, sino varios, y 
cada uno de ellos tiene su proprio campo de aplicación. Es comum 
a todos la idea de una justa compensación del dailo o de un justo 
reparto de determinados riesgos de dalios. En esa medida todos 
ellos son princípio del Derecho justo.23 

 

  A responsabilidade objetiva é considerada mais humana que a 

responsabilidade subjetiva, por estar mais ligada ao sentimento de solidariedade24, 

responsabilizando aquele que tira proveito dos riscos criados com sua atividade 

pelo dano causado à vítima, independentemente de ter ou não agido com culpa. 

Prevalece aqui, no bojo do conflito de interesses entre a liberdade do agente para 

a prática de atividades lícitas, mas que tornem possível a eventualidade de um 

dano, e a segurança da vítima, a consciência da necessidade de garantia dos 

direitos desta última. Nas sábias palavras de Alvino Lima, se os criadores de 

riscos mediante suas atividades colhem todos os proveitos, ou pelo menos agem 

para consegui-los, é justo e racional que suportem os encargos, que carreguem os 

ônus, enfim, que respondam pelos riscos disseminados na sociedade. Não se 

deve admitir, por falta de justiça e eqüidade, que a vítima, que não colhe os 

proveitos da atividade criadora dos riscos e que para eles não concorreu, suporte 

os azares da atividade alheia.25 

 

  Na responsabilidade objetiva pode-se afirmar inexistir o elemento 

culpa ou existir uma presunção legal jure et de jure de culpa.  

 

  Paulo de Bessa Antunes salienta que, na responsabilidade objetiva, 

a presunção de culpa representa uma tentativa de reequilibrar as partes, ante a 

dificuldade do lesado em provar a culpa do causador do dano, até porque, na 

                                            
23 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de Ética jurídica. Tradução para o espanhol de Luis 
Díez-Picazo. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1985, p. 119 e 125. 
24 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 62. 
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maioria das vezes, ela inexiste. Considera que os acidentes ocorrem com certa 

regularidade, devendo ser encarados como fatos econômicos e sociais; e, 

finalmente, que a responsabilidade objetiva se mostra como meio de não permitir 

que o dano fique sem reparação. 26 

 

  Note-se que os critérios clássicos da responsabilidade civil, inclusive 

em termos de atividade econômica, eram pensados para atos singulares, que não 

apresentavam um grau apreciável de perigo, tanto mais que o risco que 

ensejavam era ocasional e esporádico. Todavia, com as transformações 

produzidas na sociedade a partir da Revolução Industrial, tem-se a inserção de 

atividades perigosas continuadas, expondo a sociedade a constante risco de 

danos significativos, a atingir um número maior de coisas ou pessoas. Tratando-

se, porém, de atividades socialmente úteis, sua proibição equivaleria a impedir o 

progresso técnico. A solução, portanto, foi repensar o instituto da responsabilidade 

civil, estabelecendo-se um esquema lógico determinante da reação jurídica 

traduzida no dever de reparar fundado em dois elementos: o dano e a imputação. 

Imputar significa tornar alguém responsável pela prestação de reparação dos 

prejuízos causados a outrem por sua conduta ou atividade. O nexo causal entre o 

dano e a atividade criadora de risco é que estabelece o vínculo jurídico 

obrigacional de reparar. 

  

  São pressupostos, portanto, da responsabilidade objetiva: o dano e o 

nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida pelo agente, geradora 

de risco. A culpa não mais atua na formação da responsabilidade de indenizar, 

não obstante possa influir na fixação do quantum da indenização. 

 

  Observa-se que a criação do risco, por si só, não dá ensanchas ao 

dever de indenizar, fazendo-se necessário que a atividade perigosa produza um 

evento danoso, pois para se falar em responsabilidade, ainda que objetiva, é 

                                                                                                                                     
25 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pg. 119. 
26 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 111-112. 
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imprescindível falar-se na violação de um dever jurídico, no caso, o dever de 

segurança, que se contrapõe ao risco. Com efeito,  

 
há um direito subjetivo à segurança cuja violação justifica a 
obrigação de reparar o dano sem nenhum exame psíquico ou 
mental da conduta do seu autor. Na responsabilidade objetiva, 
portanto, a obrigação de indenizar parte da idéia de violação do 
direito de segurança da vítima.27 

   

  Contrariamente à responsabilidade calcada na culpa, a 

responsabilidade fundada na noção de risco vem sendo inserida no ordenamento 

jurídico por meio de leis esparsas e para atender a situações para as quais a 

teoria subjetiva mostrou-se insuficiente para proporcionar uma justa solução. 

Hodiernamente, ambas convivem no sistema jurídico pátrio, não havendo entre 

elas nenhuma hierarquia, porquanto suas esferas de atuação são distintas. Como 

a responsabilidade subjetiva estava prevista como regra geral da responsabilidade 

civil, no artigo 159 do Código Civil de 1916 e a responsabilidade objetiva, apenas 

previstas em legislação especial, costumava-se dizer que havia maior campo de 

aplicação da primeira. Todavia, com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, que adotou a teoria da responsabilidade objetiva para todas as 

relações de consumo e, considerando a imensa gama de relações jurídicas 

caracterizadas como de consumo, pode-se afirmar que a responsabilidade 

objetiva passou a ter um raio de incidência mais alargado que a subjetiva. O novo 

Código Civil já traz inserta a responsabilidade pelo risco da atividade e dos 

produtos postos em circulação no parágrafo único do artigo 927 e no artigo 931, 

respectivamente, permitindo a aplicação da responsabilidade objetiva em todas as 

atividades, ainda que não regidas pelo microsistema de defesa do consumidor. 

 

  Com efeito, essa tendência à adoção da responsabilidade objetiva 

pode ser observada não só no direito pátrio como no direito comparado, 

evidenciando um movimento de socialização dos riscos, que desviou o foco do 

                                            
27 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 3ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2002, pg. 169. 
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instituto da responsabilidade civil do agente causador do evento danoso para a 

vítima e a reparação do dano. A preocupação primeira não é mais a aferição de 

culpabilidade para a aplicação de pena, o que, aliás, evidenciava um resquício da 

primitiva confusão entre responsabilidade civil e penal. Nesse movimento 

redirecionador do foco do instituto, merece registro o papel da jurisprudência, que 

foi, paulatinamente, provocando uma mutação interpretativa, promovendo uma 

releitura da responsabilidade civil, para atender aos reclamos de justiça. 

Destaque-se a questão específica da responsabilidade do patrão pelos atos de 

seus empregados, em que a lenta, porém contínua, evolução jurisprudencial 

retirou o caráter subjetivo dessa hipótese de responsabilização, vindo a 

consolidar-se na Súmula 341, do Supremo Tribunal Federal, que reza: “É 

presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou 

preposto”.  

 

  Em matéria ambiental, onde as lesões de maior gravidade 

normalmente são causadas por grandes empresas ou mesmo pelo próprio Estado, 

por meio de suas empresas estatais – destaque-se a Petrobrás, que vem 

liderando com larga folga as estatísticas de danos ao meio ambiente –, a quase 

impossibilidade de comprovação de culpa concreta dos agentes causadores de 

degradação ambiental resultou na adoção da teoria da responsabilidade objetiva, 

sob pena de se deixar impune o dano ao meio ambiente.  

 

  A responsabilidade objetiva transmuda a concepção do instituto de 

uma dívida de responsabilidade para um crédito de indenização, vislumbrando-se 

o dano não apenas como contrário à vítima, mas sim à toda a coletividade. 
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Capítulo II – A responsabilidade civil no âmbito do Direito Ambiental 
 

Sumário: 2.1 Notas preliminares sobre o crescimento 
da conscientização ambiental. 2.2 A natureza múltipla 
do sistema jurídico de proteção ambiental. 2.2.1 A 
proteção administrativa. 2.2.2 A proteção penal. 2.2.3 
A proteção civil.  2.3 A aplicação da responsabilidade 
civil na busca da efetiva tutela do meio ambiente. 
2.3.1 Princípio do poluidor-pagador.  2.3.2 
Irrelevância da licitude da atividade. 2.3.3 Amplitude 
da solidariedade dos poluidores. 

 

 

  O desenvolvimento técnico-científico alcançado pela sociedade 

humana nos últimos tempos trouxe consigo o problema da poluição e dos 

prejuízos causados ao meio ambiente. O foco direcionado para a produtividade, o 

baixo custo e o alto lucro relegaram a segundo plano a preocupação com o 

equilíbrio ecológico.  

 

  Nas últimas três décadas, em especial, sucederam-se diversos 

acidentes ecológicos com conseqüências calamitosas, a resposta da natureza à 

significativa intervenção do homem no meio ambiente mostrou-se cada vez maior, 

destacando-se as mudanças climáticas em grande parte do planeta, o que fez 

surgir uma consciência cada vez maior da imperiosidade de conservação do meio 

ambiente. 

 

  Aos poucos o homem foi reconhecendo a finitude dos recursos 

ambientais e a inexóravel necessidade de sua preservação como condição da 

própria sobrevivência da civilização neste planeta. Assim que, erigiu-se o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado em bem jurídico tutelado, inserto na 

categoria daqueles valores fundamentais da sociedade, na medida em que este 

direito a um ambiente sadio é inerente à própria dignidade da pessoa humana. E, 

uma vez assim considerado, criou-se um dever jurídico de sua proteção e uso 

adequado. Nesse diapasão, era imprescindível estabelecer mecanismos de 

responsabilização pelo descumprimento deste dever jurídico, o que foi feito 
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mediante a aplicação do instituto da responsabilidade civil, além das vias de 

responsabilização penal e administrativa, no âmbito do Direito Ambiental.  

 

  Essa positivação dos meios de proteção e defesa do meio ambiente 

atende ao alerta feito por Canotilho, no sentido de que a atribuição de valor 

fundamental a um determinado bem sem que isto reconduza à positivação de um 

direito, ou seja, à sua inserção na ordem jurídica positiva, significaria, na prática, a 

que se revestiriam apenas da feição de esperanças e aspirações28.  

 

2.1 Notas preliminares sobre o crescimento da conscientização 
ambiental 
 
  O Direito é uma ciência social por excelência, ligando-se 

intimamente à mobilidade social, de sorte que a evolução social comanda a 

evolução do Direito. E essa nova realidade social, com o incremento da 

industrialização e a conseqüente demanda de energia, que levou a uma intensa 

exploração de reservas de petróleo e carvão, cuja queima de tais combustíveis 

aumentou a emissão e concentração de gás carbônico na atmosfera, implicando 

em diversas alterações climáticas no planeta; o lançamento de detritos tóxicos e 

produtos não biodegradáveis no meio ambiente; os acentuados processos de 

urbanização em condições precárias; as crescentes explorações de recursos 

naturais e hídricos, com graves efeitos nos ecossistemas; sobretudo a consciência 

de que as necessidades humanas são ilimitadas, ao contrário dos recursos da 

natureza; o domínio e a expansão da energia nuclear e os riscos criados para a 

sociedade; enfim, tudo isso ensejou movimentos ecológicos e contestatórios 

deflagrados por todo o mundo, que motivaram as produções jurídicas relacionadas 

à tutela do meio ambiente. 

 

                                            
28 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed., Coimbra: 
Almedina, 1999, pg. 353. 
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  Como os problemas causados ao meio ambiente não ficam restritos 

às fronteiras de determinado país, alastrando-se sobre os vizinhos ou mesmo 

afetando o planeta de forma genérica, como nos casos das chuvas ácidas, 

decorrentes de poluições gasosas provindas especialmente dos escapes de 

automóveis que se combinam com a chuva ou com partículas para gerar as 

chuvas ou depósitos ácidos; a poluição do ar; a pesca desordenada ou a poluição 

dos rios em um país, podendo afetar o vizinho, a preocupação com a proteção e 

defesa do meio ambiente disseminou-se internacionalmente. 

 

  A consciência social sobre o problema ambiental, com a exigência 

de um tratamento jurídico especial, tem sua evidência mais forte após a Segunda 

Grande Guerra.  

 

  Já em 1947, a Itália apresenta-se como o primeiro país a manifestar 

em sua Constituição, a preocupação com a proteção do meio ambiente, ao qual 

acresciam, além da tutela da paisagem, valores culturais (Valenza culturale). Por 

isso é que, observa o constitucionalista italiano Massimo Giannini, a expressão 

meio ambiente se apresenta mais rica de sentido do que a simples palavra 

ambiente, pois, enquanto esta exprime o conjunto de elementos, aquela exprime o 

resultado da interação desses elementos.29 

 

  A partir do final dos anos 50, gradativamente, passou-se a desviar o 

foco, antes direcionado para o crescimento, para o que se chamou de 

desenvolvimento sustentado, expressão esta originada em 1968, na Biosphere 

Conference de Paris. A expressão quer significar um modelo de desenvolvimento 

que leva em consideração, além dos fatores econômicos, outros de caráter social 

e ecológico, bem como as disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, e as 

vantagens e inconvenientes, a curto e longo prazos, de outros tipos de ação. 

 

                                            
29 GIANNINI, Massimo Severo. Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici. Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, v. 2, 1974, pg. 680, apud José Afonso da Silva. Direito ambiental 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, pg. 2. 
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  No cenário mundial, começam a surgir as Convenções Internacionais 

sobre a questão ambiental, destacando-se, em 29 de julho de 1960, a Convenção 

de Paris para utilização de energia atômica; a Convenção de Viena, de 21 de maio 

de 1963, que procurava delimitar a aplicação da teoria da responsabilidade 

nuclear e da conseqüente reparação do dano; a Convenção de Bruxelas, em 29 

de novembro de 1969, que estabeleceu o princípio da responsabilidade objetiva 

dos proprietários de navios pelos danos causados ao meio ambiente.  

 

  Nos Estados Unidos, foi editado, em 1969, o NEPA – National 

Environmental Policy Act, a Lei da Política Ambiental Americana, que previa a 

Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, para projetos, planos e programas, bem 

como para propostas legislativas de intervenção no meio ambiente, de forma 

interdisciplinar, sendo o documento resultante desta avaliação denominado 

Declaração de Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement – EIS).   
 

  Foi, contudo, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, no período de 5 a 16 de junho de 1972, a 

primeira reunião mundial voltada para o tema, porquanto os eventos anteriores 

tinham apenas abrangência regional. Nesta Conferência é que aconteceram os 

grandes debates formais sobre o tema desenvolvimento sustentável, sendo 

solicitada a realização de estudos sobre preservação da qualidade de vida no 

planeta. Passou-se a conceber a problemática do meio ambiente em nível 

planetário, afetando a qualidade de vida de todos os habitantes do planeta, pobres 

e ricos. 

 

  Como afirmou o Embaixador Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, 

a repercussão de uma Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

àquela época, não foi positiva entre os países em desenvolvimento, para os quais 

as questões ambientalistas tinham importância secundária ante os grandes 

desafios que se lhes impunham como a pobreza e suas seqüelas. Para eles, os 
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direitos políticos e civis pouco importavam em relação aos direitos econômicos e 

sociais.30 

 

  Os países do terceiro mundo bradavam slogans como “a maior 

poluição é a pobreza”; “a industrialização suja é melhor que a pobreza limpa”. 

Todavia, o fato é que o exaurimento dos recursos naturais transforma pobres em 

miseráveis, subtraindo-lhes, também, aquilo que a natureza lhes oferecia 

gratuitamente e que passa a se tornar privilégio dos ricos.31 Além disso, essa idéia 

de privilegiar o desenvolvimento econômico em detrimento do meio ambiente, uma 

vez levada ao extremo, conduziria à situação do Rei Midas, em cujo reino não se 

podia mais comer nem beber nada, pois tudo se transformava em ouro.  

 

  A Conferência de Estocolmo produziu uma Declaração, composta de 

26 princípios, tendo o primeiro a seguinte redação: 

 
O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequada em ambiente que esteja 
em condições de permitir uma vida digna e de bem-estar; tem ele a 
grave responsabilidade de proteger e melhorar o ambiente para as 
gerações presentes e futuras.32 

   

  Destaque-se a previsão da responsabilidade do homem pela 

proteção ambiental e a preocupação com as gerações futuras, princípios que, 

como os demais, foram colhendo, gradativamente, aceitação das nações, 

mediante assinatura de acordos, protocolos, além de convenções para a proteção 

internacional do meio ambiente. 

 

  Na Conferência de Estocolmo foi estabelecido um plano de ação 

compreendendo o planejamento e manejo de assentamentos humanos; a 

                                            
30 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito ambiental internacional: meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável e os desafios da nova ordem mundial. Rio de Janeiro: Thex Editora, 
1995.  
31 MILARÉ, Edis. A participação comunitária na tutela do ambiente. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, Ano 88, n. 317, p. 80, jan./mar. 1992. 
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identificação e controle de poluentes de grande significação internacional; a 

atenção com aspectos educativos e informativos sociais e culturais em questões 

ambientais; o desenvolvimento ambiental e a melhoria dos acordos internacionais 

em relação às ações propostas. 

 

  Em 1975, a Constituição grega, em seu artigo 25, estabeleceu a 

proteção aos valores naturais e culturais, prevendo a reparação civil dos danos. 

 

  Em 1976, a Constituição portuguesa traz uma inovação ao repartir 

com a sociedade a co-responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. 

 

  A Constituição espanhola, de 1978, inaugurou a hipótese de 

privação da liberdade por dano ambiental (art. 45). 

 

  Em 1987, foi apresentado ao mundo o relatório NOSSO FUTURO 

COMUM, originário da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, formada pela Organização das Nações Unidas, em 1983, tendo 

sido presidida pela 1ª Ministra da Noruega, Gro Harlen Brundtland. Nesse 

documento, que ficou conhecido como Relatório Brundtland, assentava-se a idéia 

de que as formas de desenvolvimento só se legitimam se preservarem as 

condições de vida no planeta. A noção de desenvolvimento sustentável está 

atrelada a um direito intergeracional. 

 

  Mesmo antes da apresentação do Relatório Brundtland, já na década 

de 70, a ONU, através de seus Organismos Financiadores, exigia a avaliação dos 

impactos ambientais antes de conceder o financiamento de projetos. Assim 

ocorreu com as usinas hidrelétricas de Sobradinho, na Bahia, e de Tucuruí, no 

Pará; como também com o terminal porto-ferroviário Ponta da Madeira, no 

Maranhão, ponto de exportação do minério extraído pela Companhia Vale do Rio 

                                                                                                                                     
32 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.71. 
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Doce, na Serra do Carajás. Considerando, porém, que o Brasil ainda não 

dispunha de normas ambientais próprias, os estudos pautaram-se pelas normas 

das agências internacionais. 

   

  Outro importante evento mundial na área ambiental, preparatório da 

Conferência das Nações Unidas – Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se 

realizaria no Brasil, ocorreu na França, nos dias 15 e 16 de novembro de 1990, e 

produziu a conhecida Declaração de Limoges, que se traduz em doze 

recomendações33, dentre as quais destacamos as seguintes:  

 

 2ª - aplicação das regras administrativas protegendo o meio ambiente; 

 3ª - infrações e sanções penais ambientais; 

 6ª - os estudos de impacto ambiental e a avaliação da situação ambiental; 

 7ª - responsabilidade sem culpa do dano ambiental. 

 

  Em 1992, no período de 3 a 14 de junho, realizou-se no Brasil mais 

uma Conferência das Nações Unidas, conhecida como ECO-92, que reuniu 170 

países. A Conferência, sediada no Rio de Janeiro, abordou o problema do 

equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento, estabelecendo uma 

responsabilidade comum, porém diferenciada, no sentido de que, quanto mais um 

país utilizar recursos naturais e, com isso, causar poluição, maior será sua 

responsabilidade. 

 

  Do encontro, resultaram duas convenções, referentes a mudanças 

climáticas e biodiversidade, além de duas declarações: a Declaração do Rio, 

conhecida como Carta da Terra e das Florestas, e a Agenda 21. 

 

  A Convenção sobre Mudança de Clima foi assinada por 152 países e 

por uma organização de integração regional, a União Européia. Tem por objetivo 

                                            
33 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1998, pg. 136-141. 
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prevenir a concentração na atmosfera de gases de efeito estufa, o que provoca 

graves desequilíbrios ambientais; assegurar que a produção de alimentos não seja 

ameaçada; possibilitar o desenvolvimento sustentável, de modo a não ampliar 

desequilíbrios que levem à alteração do clima; como também instar as partes ao 

cumprimento e à formulação de medidas efetivas de combate às causas da 

mudança climática. 

 

  A Convenção sobre a Biodiversidade, assinada em 5 de junho de 

1992, inicialmente por 153 países, e aprovada pelo Congresso Nacional em 3 de 

fevereiro de 1994, pelo Decreto-legislativo n. 2/94, conceitua como diversidade 

biológica a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, abarcando os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros sistemas aquáticos, além dos 

complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade entre as 

espécies e os ecossistemas. A Convenção tem como escopo precípuo a 

conservação pelos Estados-membros, de sua diversidade biológica e a utilização 

sustentável de seus recursos biológicos, além da repartição equânime dos 

benefícios oriundos dos recursos genéticos. Reconhecendo a absoluta 

essencialidade do modo de vida das populações indígenas e comunidades locais, 

a Convenção sobre a Biodiversidade estatui que o acesso aos benefícios defina a 

partilha justa e eqüitativa com estas comunidades detentoras do conhecimento 

porventura utilizado. Versa, também, sobre o controle e a prevenção dos riscos 

associados à introdução, no meio ambiente, de organismos geneticamente 

modificados e de espécies alienígenas. A Convenção adota em seu preâmbulo o 

princípio da precaução, determinando a adoção de medidas imediatas de 

prevenção frente ameaças sensíveis de perda ou redução da diversidade 

biológica, mesmo diante da incerteza científica da efetiva ocorrência dessa perda 

ou redução. Não se há de esperar pela consumação do dano à biodiversidade. 

 

  A Agenda 21, considerada a principal declaração da ECO-92, 

consiste num planejamento contendo ações de curto, médio e longo prazos, com 

previsão de ações concretas, metas, recursos e responsabilidades definidas, para 
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se alcançar o almejado desenvolvimento sustentável, também chamado de eco-

desenvolvimento ou desenvolvimento durável. Ressalta a indispensável parceria 

entre governo e sociedade, sendo seu programa estratégico não só de âmbito 

internacional, mas também nacional e local. Divide-se em quatro seções, a saber: 

 

1ª) Aspectos sociais e econômicos – que trata das relações entre meio ambiente e 

probreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo e população; 

 

2ª) Conservação e administração de recursos – que aborda as formas de 

gerenciamento dos recursos físicos, como terra, mares, energia, água e lixo, para 

garantir o desenvolvimento sustentável; 

 

3ª) Fortalecimento dos grupos sociais – que desenvolve as formas de apoio a 

grupos sociais organizados e minoritários que colaboram para a sustentabilidade; 

e 

 

4ª) Meios de implementação – que especifica o financiamento e o papel das 

organizações governamentais e não-governamentais. 

 

  Evidencia-se que a mola mestra do plano da Agenda 21 é o 

desenvolvimento sem prejuízo da qualidade de vida, partindo-se de um 

diagnóstico da realidade sócio-ambiental, que forneça elementos para a seleção 

das prioridades e definição dos programas de ação.  

 

  Trata-se de um documento de natureza programática, de cunho 

otimista e com uma abrangência até então pouco vista em textos congêneres, 

destacando-se por suas abordagens relativas ao estímulo à cooperação, seja 

internacional, seja dentro dos países; à ênfase na gestão ambiental 

descentralizada e participativa; à valorização e incremento do poder local; à 



 45

multiplicação de parcerias para o desenvolvimento sustentável; à mudança de 

padrões de consumo e nos processos produtivos.34 

 

  Em 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, cujo escopo é a 

prevenção e combate ao aquecimento global do planeta, mediante uma 

estruturação mundial, onde países, sobretudo aqueles em desenvolvimento, terão 

áreas de reservas financiadas por países poluidores, nas quais se possa realizar a 

troca de gás carbônico ou dióxido de carbono por oxigênio, através da 

fotossíntese. A ausência dos Estados Unidos, considerado o maior emissor de 

gases poluentes na atmosfera, não obstante a adesão da maioria dos países do 

mundo, acarreta prejuízos ao andamento do Protocolo de Kyoto, implicando em 

efeitos paliativos para a poluição e para o aquecimento global. 

 

  Nota-se que a consciência ambiental cresce diuturnamente em todo 

o mundo e para se assegurar a efetividade da tutela jurídica do meio ambiente, ao 

lado da educação ambiental, faz-se mister a concomitante criação de mecanismos 

judiciais que garantam a reparação dos danos causados. Recorre-se ao Direito 

para salvar a natureza. 

 

2.2. A natureza múltipla do sistema jurídico de proteção ambiental 
 

  No âmbito da questão ambiental, a responsabilização do causador 

de um dano poderá ocorrer na esfera administrativa, penal e civil, conforme se 

extrai do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, verbis:  

 
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 

 

                                            
34 MILARÉ, Edis. Agenda 21: a cartilha do desenvolvimento sustentável. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, Ano 2, n. 5, p. 54, jan./mar. 1997.  
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  Neste tríplice cenário de proteção do meio ambiente, cada via de 

responsabilização é independente, dotada de seus próprios mecanismos de 

controle e sanção, embora, em cada uma delas, as atividades possam 

desenvolver-se de forma preventiva, reparatória e repressiva. Assegura o sistema, 

ainda, a possibilidade de atuação concomitante das três formas de 

responsabilidade. 

 
 2.2.1. A proteção administrativa 
 

  O art. 225, caput, da Constituição Federal impõe ao Poder Público, 

embora também à própria coletividade, o dever de defender e preservar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, para as presentes e futuras gerações. Esta 

diretriz evidencia a necessidade de uma atuação administrativa rigorosa e 

permanente.  

 

  A Administração Pública, mediante o exercício do poder de polícia 

que lhe cabe, busca promover a ordem pública, mediante a imposição de 

balizamentos às atividades individuais ou coletivas. Colhe-se do artigo 78 do 

Código Tributário Nacional o conceito de poder de polícia: 

 
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder 
público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. 

 

  A partir do conceito supra, pode-se afirmar que o poder de polícia 

ambiental é a função administrativa que tem por escopo assegurar a preservação 

ou conservação do ambiente, mediante a regulação de atividades individuais ou 

coletivas, públicas ou particulares, impondo um fazer ou não fazer, com vistas à 

promoção da ordem pública ambiental. Concretiza-se, por exemplo, com a edição 
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de atos normativos que proíbam a exploração econômica de áreas de preservação 

ambiental; que disciplinem a utilização racional de reservas legais florestais; que 

exijam o estudo prévio de impacto ambiental como condição para o licenciamento 

de determinada atividade potencialmente causadora de danos ao meio ambiente; 

como também se concretiza mediante inspeções in loco para averiguar a 

existência de desmatamentos em terras indígenas e outras áreas de preservação 

permanente; e, ainda, mediante a aplicação de medidas corretivas em relação aos 

comportamentos ofensivos ao meio ambiente, constatados em sua atividade 

fiscalizatória.35 

 

  A responsabilidade administrativa é, no dizer de Hely Lopes 

Meirelles: 

 
a que resulta da infringência de norma da Administração, 
estabelecida em lei (em sentido geral, compreendendo também o 
regulamento, os cadernos de encargos etc.) ou no próprio contrato, 
impondo um ônus ao contratado para com qualquer órgão público. É 
independente das demais responsabilidades e pessoal, mas a 
sanção nem sempre é de execução personalíssima, caso em que 
pode transmitir-se aos sucessores do contratante, pessoa física ou 
jurídica, como ocorre com as multas e encargos tributários.36 

 

  No Brasil, a Lei 9.605, de 12.02.1998, e o Decreto 3.179, de 

21.10.1999, conferiram maior sistematização à política administrativa ambiental. 

Tais normativos esclarecem o que seja uma infração administrativa ambiental37, 

estabelecendo, ainda, a autoridade competente para a lavratura de auto de 

infração ambiental (os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do 

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente –, designados para as atividades 

                                            
35 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I – Florestas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, pg. 342-346. 
36 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1990, p. 219-220. 
37 Lei 9.605/98: Art. 70 – Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
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de fiscalização, além dos agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da 

Marinha), e fixando as formas de sanções aplicáveis. 38 

 

  A atuação da Administração Pública, que se dá por meio do 

exercício do poder de polícia administrativa, opera preventiva e repressivamente. 

Na primeira modalidade, vale-se de mecanismos como as limitações 

administrativas; a desapropriação; os estudos de impacto ambiental; a licença 

ambiental; o tombamento e o inquérito civil. Na segunda, atua interditando, 

temporária ou definitivamente, uma atividade nociva ao meio ambiente; 

determinando a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 

pelo Poder Público; ou decretando a perda ou suspensão de participação em 

linhas de financiamento oficiais de crédito; além da imposição de multas. 

Relativamente a estas, a Lei 9.605/98 fixou novos valores, que chegam até a 

cinqüenta milhões de reais, montante que foi recentemente imposto à Petrobrás 

em função do desastre ecológico provocado na Baía da Guanabara, pelo 

vazamento de mais de mil toneladas de óleo de uma de suas refinarias.  Note-se 

que as intervenções punitivas não deixam de possuir também uma conotação 

preventiva, na medida em que espraiam seus efeitos em relação aos demais 

membros da sociedade. 

 

  Esta via de responsabilidade, na seara ambiental, enfrenta, no Brasil, 

as dificuldades de estrutura dos órgãos ambientais fiscalizadores, além da 

morosidade dos processos administrativos, ao fim dos quais pode a parte, ainda, 

recorrer ao Judiciário. 

 

  Alerta, ainda, Toshio Mukai, que a própria legislação e organização 

administrativa para a defesa do meio ambiente não permitem uma ação 

                                            
38 Lei 9.605/98: Art. 72 – As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 
observado o disposto no art. 6º (trata da gradação da penalidade): advertência; multa simples; 
multa diária; apreensão dos animais; produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos; 
petrechos; equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou 
inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou 
atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; restritiva de direitos. 
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coordenada dos três níveis de Governo, resultando numa pulverização de 

esforços e numa duplicidade de ações que leva à dispersão de meios e à total 

ineficácia desta via de proteção.39 

 

 2.2.2. A proteção penal 
 
  A responsabilidade penal tem um caráter extremo, um poder de 

intimidação maior, em virtude da característica de suas sanções, atingindo, a mais 

grave delas, a liberdade do indivíduo; e da conseqüência estigmatizante de uma 

condenação criminal, repercutindo na dignidade da pessoa. Ante suas 

repercussões na esfera de tais direitos fundamentais garantidos pela Carta 

Magna, erige-se o princípio da mínima intervenção do Direito Penal, reservando-o 

para coibir aquelas ações de acentuada lesividade. 

 

  Por essa razão, apenas aquelas condutas que ofendam ou coloquem 

em perigo de ofensa um bem jurídico de extrema relevância social merecerão a 

intervenção do Direito Penal. 

 

  Consoante acentua a norma constitucional brasileira (art. 225), o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à qualidade de vida a 

ponto de impor-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo às presentes e futuras gerações. A preservação da espécie humana 

depende da sustentação ambiental, sendo certo, por exemplo, que os efeitos 

radiativos de poluição ambiental podem acarretar danos genéticos com 

propagação e generalização a ameaçar as condições de procriação. A ofensa ao 

meio ambiente, que consiste num bem jurídico de difícil ou, às vezes, impossível 

reparação, não afeta a esfera de interesse de apenas um indivíduo, mas sim de 

toda a coletividade, o que evidencia sua acentuada danosidade social. 

 

                                            
39 MUKAI, Toshio. Aspectos jurídicos da proteção ambiental no Brasil. Revista Justitia, São Paulo, 
Ano 46, n. 126, p. 35, jul./set. 1984. 
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  Destacada a relevância do bem-interesse (meio ambiente 

ecologicamente equilibrado) na escala de valores sociais, consagrado na 

Constituição Federal de 1988, justifica-se a intervenção do Direito Penal na sua 

tutela. 

 

  A responsabilidade penal por danos ambientais está prevista na 

Constituição Federal (art. 225, § 3º)40, tendo o legislador ordinário procurado 

implementar a legislação ambiental de sorte a cumprir a nova ordem 

constitucional. Nesse sentido, editou a Lei 7.802, de 11.07.1989, penalizando o 

uso indevido de agrotóxicos; a Lei 7.804, de 18.07.1989, criminalizando a poluição 

sob qualquer forma, introduzindo um tipo penal na Lei 6.938/81; a Lei 7.805, de 

18.07.1989, criando o delito de praticar garimpagem sem autorização do órgão 

competente; e, mais recentemente, a Lei 9.605, de 12.02.1998, conhecida como a 

Lei dos Crimes Ambientais, que elenca vários tipos penais de delitos contra o meio 

ambiente. 

  

  O aspecto mais polêmico da responsabilidade penal ambiental 

refere-se à sua incidência sobre as pessoas jurídicas, em razão dos princípios 

norteadores do Direito Penal clássico. 

 

  Convém lembrar que, entre a Idade Antiga e a Idade Média, 

predominaram sanções de cunho coletivo, nomeadamente aquelas impostas às 

tribos, comunas, famílias etc. Com o advento do liberalismo, surgido com as idéias 

iluministas, as sanções coletivas foram extintas em prol de liberdades individuais, 

em homenagem às novas ideologias revolucionárias e conflitantes com esta 

espécie de responsabilidade, no mundo ocidental. Nesse diapasão, as sanções 

                                            
40 Art. 225, § 3º, CF/88: As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 
da obrigação de reparar os danos causados. 
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penais impostas às coletividades foram colocadas à margem do sistema punitivo 

do Estado liberal.41  

 

  Hodiernamente, destaca-se outra espécie de criminalidade que vem 

sendo chamada de macro-delinqüência econômica, incidente sobre valores supra-

individuais, cujo mal social causado, no mais das vezes, é infinitamente maior do 

que nas formas tradicionais de se empreender condutas delituosas. E as pessoas 

jurídicas constituem, na maioria dos países, a pedra angular dessa macro-

delinqüência, inclusive pela própria impunidade gerada pela aceitação, na maioria 

das legislações, do dogma societas delinquere non potest. 

 

  A origem da responsabilidade penal das pessoas jurídicas reside, 

basicamente, numa necessidade prática e real, já que pelo sistema clássico da 

restrita imputação à pessoa natural, na maioria das vezes, o verdadeiro 

responsável não seria identificado, recaindo a imputação sobre o chamado 

“homem de palha” ou “peixe miúdo”, o que não realizaria justiça ao caso concreto. 

 

  Por isso, a eficácia preventiva do sistema penal voltado a modelos 

de conduta individual passou a ser bastante reduzida e questionável, apontando 

para a necessidade do Direito Penal, que tem por escopo a tutela dos valores de 

maior importância de determinada sociedade, conformar seus institutos às novas 

alterações vigentes neste momento histórico.  Tenha-se presente que não são os 

institutos de Direito Penal que devem nortear a sua aplicação, mas é o Direito 

Penal que deve estabelecer o significado apropriado que aqueles estão a merecer. 

  

  Nesse sentido, o elemento culpabilidade, que não deixa, por isso, de 

integrar a responsabilidade penal, é que merece nova leitura do intérprete. Não 

mais baseado no conceito antropológico, moral, ético de culpa, mas sim no 

conceito funcional da culpa, que se identificará, no caso, pelos atos organicistas 

                                            
41 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 24.  
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emanados dos órgãos de direção ou representantes da empresa, atuando no 

interesse e em nome da pessoa coletiva, ao tempo da concretização do fato 

delituoso. Haverá de se admitir, contudo, que a pessoa jurídica possa fazer prova 

do descompasso entre a atividade ilícita praticada pelo seu representante legal, 

frente à linha de atuação empresarial, afastando sua responsabilidade penal 

nestes casos. 

 

  Outro aspecto que merece ser comentado é a posição de garante 

atribuída aos superiores hierárquicos das empresas, pelo artigo 2º, da Lei  

9.605/98 42. A nosso sentir, o dever de vigilância ali previsto deve estar 

diretamente ligado ao âmbito de atribuição de cada qual, para que seja jurídica e 

faticamente possível o cumprimento do comando legal. 

 

  Nada obstante, optou o legislador pelo sistema da co-

responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas, ao dispor no parágrafo único do 

art. 3º, da Lei 9.605/98, que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a 

das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. Com efeito, 

se a pessoa jurídica fosse a única a ser responsabilizada, resultaria fácil a evasão 

das pessoas naturais que concorreram para a infração penal, pois é certo que são 

as pessoas físicas que criam o ente coletivo. 

 

  O legislador brasileiro não traçou distinção entre as variadas vestes 

de uma pessoa jurídica à que atribui a possibilidade de responsabilização penal 

por dano ambiental, de sorte que, a princípio, todas as pessoas jurídicas, públicas 

ou privadas, podem integrar o pólo passivo de uma relação jurídica processual-

penal. 

   

                                            
42 Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la. 
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  Outro aspecto questionável refere-se ao fato de que as penas 

atribuídas às pessoas jurídicas estão na parte geral da Lei 9.605/98 e não na parte 

especial, o que fere o princípio da tipicidade, por deixar ao critério do julgador qual 

pena será aplicada, quando o mencionado princípio prega que, mesmo antes da 

prática do ato delituoso, se saiba qual a respectiva penalidade. 

 

  Igualmente afronta o referido princípio da tipicidade as descrições 

abertas dos tipos penais ambientais, possibilitando o afastamento da aplicação da 

sanção por erro de proibição. 

 

  Há que se ter presente que os danos ambientais podem vir a resultar 

de atividades que foram licenciadas pelo órgão ambiental competente. Nestes 

casos, alerta Édis Milaré43, que não se poderá imputar a responsabilidade penal, 

por faltar o elemento da ilicitude da conduta, que só existiria se ela fosse típica, 

isto é, proibida pelas leis. Não pode o Poder Público considerar a atividade lícita 

em dado momento e depois reputá-la antijurídica para fins penais. 

   

  Todas estas nuances acabam por dificultar a implementação da 

responsabilização penal como instrumento de efetiva tutela do meio ambiente. 

 

 2.2.3. A proteção civil 
 

  A responsabilidade civil considera primordialmente o dano – que 

compreende a diminuição do patrimônio e a turbação ou diminuição do gozo de 

qualquer outro bem imaterial – sem o qual não haverá por que responder. Seu 

fundamento encontra-se na quebra do equilíbrio econômico-jurídico provocada 

pelo evento danoso. 

 

                                            
43 MILERÉ, Édis. A participação comunitária na tutela do ambiente. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, Ano 88, n. 317, p. 120-121, jan./mar. 1992. 
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  Seu escopo é o de restabelecer esse equilíbrio, mediante a 

recolocação do prejudicado no stato quo ante. Norteia-se pelo princípio da 

restitutio in integrum, ou seja, procura recolocar o lesado na situação anterior, 

tanto quanto possível. Nas hipóteses de irreversibilidade do dano, estabelece uma 

indenização, que possa compensá-lo e que deve guardar o maior grau de 

proporcionalidade possível ao prejuízo causado à vítima, pois, do contrário, 

resultará em impor à própria vítima que suporte aquela parte dos prejuízos não 

acobertados pela indenização. 

 

  A responsabilidade civil no âmbito da proteção ao meio ambiente 

estabelece a obrigação de reparar o dano àquele que concorreu para o evento 

danoso, em razão do risco criado por sua atividade, independentemente de culpa 

sua, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre tal atividade e o dano 

causado. A opção pela fórmula objetiva decorre da natureza do dano ambiental, 

cujas vítimas se apresentam de forma pulverizada. É um dano de ordem coletiva, 

apenas reflexamente se traduzindo em dano individual.  

  

  A reparação civil por danos ambientais compreende a recuperação 

ou reconstituição do ambiente degradado e uma condenação em dinheiro, sendo 

que uma forma não exclui, necessariamente, a outra. 

 

  Certo é, contudo, que a “recomposição do meio ambiente agredido é 

sempre a medida mais indicada, porque satisfaz a concepção de que a higidez do 

meio ambiente é um valor social preponderante em relação à sua (difícil) 

expressão monetária”. 44 Esta conclusão se extrai também do disposto no artigo 

225, § 1º., inciso I, da Constituição Federal, quando imputa ao Poder Público a 

obrigação de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

 

                                            
44 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I – Florestas.. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pg. 272. 
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  A recomposição do meio ambiente degradado pode se operar pela 

restauração ecológica, por meio da reabilitação ou restauração dos componentes 

ambientais, com a reposição do equilíbrio dinâmico do ecossistema; ou pela 

compensação ecológica, consistente na substituição dos recursos naturais 

lesados por outros equivalentes, ainda que em região distinta, porém capazes de 

desempenhar função ecológica equivalente. Essa fungibilidade subjacente à 

compensação ecológica, conquanto possa satisfazer à capacidade de utilização 

econômica do bem substituído, não repara satisfatoriamente a redução do valor 

intrínseco do ecossistema atingido, representado pela essencialidade da função 

ambiental outrora desempenhada pelo bem afetado, o que recomenda sua 

cumulação com uma indenização pecuniária.45 

 

2.3 A aplicação da responsabilidade civil na busca da efetiva tutela do 
meio ambiente 

 

  Com as dificuldades na implementação da tutela administrativa e 

penal apontadas anteriormente, o que se acaba vislumbrando, na prática, é que a 

responsabilidade civil vem se apresentando como o mecanismo mais utilizado e 

mais eficaz da Política Ambiental, voltado para a condenação do agressor na 

recomposição ou reconstituição do meio ambiente degradado ou na indenização, 

quando impossível o restabelecimento do stato quo. 

 

  Não se pretende sustentar com isso que a reparação civil deva 

minimizar a prevenção, sempre preferencial na medida em que, no mais das 

vezes, a recuperação do ambiente degradado se afigura impossível e nenhuma 

indenização pecuniária pode substituir o valor de um ambiente ecologicamente 

equilibrado, necessário à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Ademais, tem-se ainda a difícil valoração do dano ambiental o que leva à incerteza 

de que o quantum fixado na indenização seja realmente suficiente para reparar a 

                                            
45 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I – Florestas. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 274-275. 
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degradação do meio ambiente. Daí se afirmar que, principalmente em função do 

caráter de irreversibilidade de alguns danos ambientais, a atuação a posteriori ao 

evento danoso, com fins ressarcitórios, não atende à plenitude dos objetivos do 

Direito Ambiental. 

 

  Por isso a relevância maior da prevenção, que pode ser alcançada 

pelo uso de instrumentos econômico-financeiros, como subvenções, empréstimos 

ou isenções fiscais a empresas que realizem investimentos voltados à 

conservação do meio ambiente; pela exigência do estudo prévio de impacto 

ambiental para a implementação de projetos potencialmente lesivos ao meio 

ambiente; e, principalmente, pela educação ambiental, nas escolas e em todos os 

segmentos da sociedade, de modo a “proporcionar o conhecimento técnico, aliado 

ao sentimento de luta em defesa do direito imanente de se ter um ambiente 

saudável”46, conscientizando a sociedade acerca da necessidade de uma 

utilização racional dos recursos naturais e dos benefícios dessa postura e 

difundindo-se a idéia de que preservar o meio ambiente é se auto-preservar. Na 

prevenção e preservação do meio ambiente, cada indivíduo deve ser um ator 

social e não mero espectador. A idéia é: educar hoje para não ser necessário 

punir amanhã. Parodiando o educador Paulo Freire, para quem “a educação não é 

a salvação, mas não há salvação sem ela”, dizemos que, embora a educação 

ambiental não represente, sozinha, a solução dos problemas ambientais, por certo 

que não se alcançará solução alguma sem ela. 

 

  Se, por um lado, a meta final da sanção civil tem cunho reparatório e 

compensatório, possui também efeito preventivo, na medida em que a perspectiva 

da ação civil desestimula as práticas danosas, obrigando o agente a retrair-se ou a 

ponderar os ônus que terá de suportar. Aqui, a regra se apresenta invertida: punir 

para educar. Enseja, com isso, a aplicação de importante princípio do Direito 

Ambiental, que é o da precaução. Releva considerar que há um conjunto de danos 

                                            
46 CARVALHO, Carlos Gomes de. Introdução ao direito ambiental. 2ª ed., São Paulo: Letras & 
Letras, 1991, p. 70. 
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ambientais irreversíveis, como é o caso da extinção de uma espécie, da 

destruição de florestas e seus ecossistemas e diversidades biológicas milenares. 

Situações como estas evidenciam a importância de tal princípio para o Direito 

Ambiental, pois 

 

 la coacción ‘a posteriori’ resulta particularmente ineficaz, por 
un lado en cuanto que de haberse producido ya las 
consecuencias, biológica y también socialmente nocivas, la 
represión podrá tener uma trascendencia moral, pero 
dificilmente compensará graves daños, quizá irreparables, lo 
que es válido también para las compensaciones impuestas 
imperativamente. 47  

 

  O princípio da precaução prioriza as medidas que evitem o 

nascimento de atentados ao meio ambiente. No dizer de Cristiane Derani, 

“corresponde à essência do direito ambiental” pois 

 
 indica uma atuação ‘racional’ para com os bens ambientais, com a 
mais cuidadosa apreensão possível dos recurso naturais...., que vai 
além de simples medidas para afastar o perigo. Na verdade, é uma 
‘precaução contra o risco’, que objetiva prevenir já uma suspeição 
de perigo ou garantir uma suficiente margem de segurança da linha 
de perigo.48 

   

  Na concepção ambiental, sobretudo, a responsabilidade civil coloca 

a prevenção em primeiro plano. Salienta Antonio Herman Benjamin que “trabalha 

já não mais somente no domínio estreito do dano como fato pretérito, mas inclui a 

preocupação com custos sociais que possam ocorrer no futuro”.49 A 

responsabilidade civil, ao induzir os sujeitos a evitar situações em que se 

multipliquem as hipóteses de riscos, gera um efeito difuso de prevenção. 

 

                                            
47 MATEO, Ramón Martín. Tratado de derecho ambiental. Vol. I. Madrid: Editorial Trivium, 1991, 
pg. 93. 
48 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, pg. 165. 
49 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, Ano 3, n. 9, p. 15, jan./mar. 1998. 
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  A Constituição Federal adotou expressamente o princípio da 

prevenção ao preceituar, no caput do art. 225, o dever do Poder Público e da 

coletividade de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

 

  Conquanto se possa estabelecer um traço distintivo entre a 

precaução, inspirada em uma idéia de prudência diante de conseqüências incertas 

de um evento pretendido; e a prevenção, fulcrada em critérios de antecipação ante 

um resultado certo, mas não desejado, optamos por tratar a ambas de forma 

igualitária, ao entendimento de que se interpenetram em sua dimensão preventiva, 

essencial à tutela ambiental. Com efeito, situações como a contaminação de um 

lençol freático por agrotóxicos, a extinção de uma espécie pela caça desenfreada, 

o exaurimento de uma floresta de séculos pela violência do corte raso, evidenciam 

a inadmissibilidade de uma postura, do homem e do próprio Direito, de se 

contentar em reprimi-las e repará-las. Por isso que a ótica preventiva orienta todo 

o Direito Ambiental. 

 

 2.3.1 Princípio do poluidor-pagador 
 

  Além de viabilizar o referido princípio da prevenção, a 

responsabilidade civil se apresenta, ainda, como a forma mais direta pela qual se 

viabiliza outro princípio basilar: o do poluidor-pagador, que impõe ao poluidor o 

dever de arcar com as despesas de prevenção, reparação e repressão da 

poluição, ou, melhor dizendo, o dever de arcar com os custos sociais da poluição 

por ele causada, propiciando a internalização dos custos externos na própria 

cadeia produtiva.  

 

  Esclarecendo a essência desse princípio, Cristiane Derani assinala 

que, no processo produtivo, além do produto destinado à comercialização, 

produzem-se externalidades negativas, assim qualificadas pelo fato de que são 

recebidas pela coletividade (como o lançamento de resíduos poluentes nas águas 
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e a emissão de gases tóxicos), enquanto que os lucros são auferidos apenas pelo 

produtor.50  

 

  O princípio do poluidor-pagador está insculpido no artigo 4º, inciso 

VII, da Lei nº 6.938/81 51. Foi, também, agasalhado pela Declaração do Rio – 

ECO/92, em seu enunciado nr. 1652.  Este princípio busca redistribuir os custos da 

deterioração, imputando-os ao sujeito econômico que gerou a degradação 

ambiental. Não se resume na fórmula de que “quem polui paga”, ou que, “se 

pagar, pode poluir”, porquanto não se trata, meramente, de um princípio de 

compensação dos danos causados ao meio ambiente. Tem alcance maior, pois 

inclui também, como dito, os custos da proteção ambiental de qualquer ordem, 

como a prevenção, reparação e repressão dos eventos danosos. Este princípio 

viabiliza a vocação redistributiva do Direito Ambiental, pois, ainda que os custos 

sociais da deteriorização do meio ambiente sejam embutidos nos preços dos 

produtos, este ônus recairá sobre aqueles consumidores dos produtos cuja 

produção implica degradação ambiental. Assim, os custos recaem sobre os atores 

diretamente envolvidos na degradação do meio ambiente.  Deve-se, contudo, 

atentar sempre para a regra de que o dano ambiental não pode, em hipótese 

alguma, valer a pena para o poluidor. Ao revés, deve desistimular a atividade 

poluidora. Se, porém, tal não ocorrer, ao menos se propiciará maiores recursos ao 

poder público para afetar ao combate à poluição, sem que os contribuintes em 

geral sejam onerados com agravamento da carga fiscal.  

 

                                            
50 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, pg. 158. 
51 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
    VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.  
52 Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as 
autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de 
instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e 
os investimentos internacionais. 
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  Identifica-se um nítido entrelaçamento entre este princípio e o 

postulado da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental na medida em 

que se impõe ao poluidor o ônus de arcar com os custos de sua atividade nociva. 

 

  Alerta, contudo, Antonio Herman Benjamin, que a aplicação do 

instituto da responsabilidade civil na seara ambiental requer lhe sejam atribuídas 

características peculiares, em face das dificuldades no trato da matéria em relação 

à danosidade comum. Salienta que a degradação ambiental, não raro, envolve 

causadores plúrimos, quando não incertos; vítimas pulverizadas e, às vezes, 

totalmente anônimas; dano de manifestação retardada ou de caráter cumulativo, 

atuando no plano intergeracional, fragilizando a demonstração do nexo causal; 

além, ainda, da incerteza científica, que impossibilita a definição das 

conseqüências de determinadas atividades.53  

 

  Todas estas peculiaridades levaram à adoção da responsabilidade 

civil na sua forma objetiva para a tutela ambiental, fundada na noção de risco, 

abdicando do pressuposto subjetivo do agente poluidor. Admite-se o direito à 

criação do risco, mas não o de provocar prejuízos como resultado desses mesmos 

riscos. Como salienta Julio Alberto Díaz, “a criação de um risco não é uma 

conduta culpável, nem antijurídica em si mesma. A antijuridicidade aparece 

quando surge o dano.” 54 

 

  A adoção do risco e o conseqüente afastamento da culpa na aferição 

da responsabilidade, ainda nas palavras de Antonio Hermann Benjamin, teve por 

fundamento a consciência de que uma minoria produtiva e lucrativa não poderia 

impor à maioria pagar sozinha a conta dos riscos associados à revolução industrial 

e tecnológica. Não obstante esta traduza objetivos legítimos e úteis à sociedade, 

                                            
53 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, Ano 3, n. 9, p. 14-15, jan./mar. 1998. 
54 DÍAZ, Julio Alberto. Responsabilidade coletiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, pg. 51. 
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os danos são inevitáveis e não podem ficar indenes. A teoria do risco permite que 

o benefício da dúvida passe a auxiliar a vítima e não o algoz.55 

 

  Reza o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, verbis: 

 
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. 

 

  A Constituição Federal recepcionou a responsabilidade objetiva 

preconizada na lei ambiental ao estabelecer, no artigo 21, XXIII, “c”, que a 

responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa; e no artigo 225, § 

2º, que a exploração de recursos minerais obriga à recuperação do meio ambiente 

degradado, bastando a demonstração da relação de causalidade. A mesma 

conclusão se extrai da dicção do § 3º, do artigo 225, ao estabelecer que os 

infratores que causaram dano ao meio ambiente se sujeitarão a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Isto porque a ilicitude é apurada apenas para o fim de aplicação de sanções 

penais e administrativas, sobejando a obrigação civil independentemente da 

caracterização de qualquer infração. 

 

 2.3.2 Irrelevância da licitude da atividade 
 
  A adoção da responsabilidade objetiva para defesa do meio 

ambiente implica na irrelevância da licitude da atividade do causador do dano. 

Este o entendimento prevalecente na doutrina e jurisprudência pátrias.  

 

  Sérgio Ferraz, já nos idos de 1979, sustentava esta posição, ante a 

idéia de que relevante é a quebra do princípio do equilíbrio dos cidadãos perante 

                                            
55 BENJAMIN, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, Ano 3, n. 9, p. 15, jan./mar. 1998. 
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os encargos públicos e sociais, não se podendo admitir a sobrecarga do ônus 

ambiental apenas sobre uma parcela dos cidadãos.56 Para que se resguarde uma 

adequada e justa distribuição dos ônus decorrentes de condutas lesivas ao meio 

ambiente, considerado bem de uso comum do povo, há que se sujeitar os 

beneficiários das atividades aos riscos delas decorrentes, não importando sua 

licitude. 

  

  Não obstante, o argumento da licitude da atividade, sobretudo 

naqueles casos em que dependiam de autorização ou licença da Administração 

Pública, consistia na linha mestra da defesa sustentada pelas empresas 

poluidoras. Argumentavam a impossibilidade de se lhes imputar responsabilidade 

pelos prejuízos causados, uma vez que estavam legitimadas por autoridade 

estatal a desenvolver sua atividade, além de estarem respeitando as 

especificações exigidas. 

  

  Essa linha de defesa encontrava eco na doutrina do eminente jurista 

Hely Lopes Meirelles, para quem a defesa do réu nas ações ambientais 

 
é restrita à demonstração da inexistência do fato alegado na inicial 
ou da inocorrência de sua autoria ou co-autoria, bem como a 
legitimidade de sua conduta em face do ato administrativo que 
licenciou, permitiu ou autorizou a prática do fato argüído de lesivo 
ao meio ambiente.57  

 

  Este entendimento está calcado na teoria do ato administrativo. 

Assim, se estes gozam de presunção de legitimidade, e se o exercício da 

atividade está regularmente licenciado pela autoridade competente, caberia ao 

interessado o ônus da prova de ilegalidade. 

 

                                            
56 FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público. Ano X, 
nºs. 49-50, jan/jun, 1979, pg. 39-40. 
57 MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção ambiental e ação civil pública. Revista dos Tribunais. Ano 75, 
nº 611, set. 1986, pg. 11. 
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  Edis Milaré contrapõe-se a este entendimento sustentando que a 

discussão não se refere à legalidade do ato administrativo, que seria o 

pressuposto do entendimento de Hely Lopes Meirelles, mas sim à potencialidade 

de dano eventualmente contida na autorização administrativa.58 

 

  Com efeito, não se pode admitir o pensamento de que o Poder 

Público possa autorizar agressão à saúde pública, afetada, em última análise, pela 

degradação ambiental. Ao revés, deve-se ter presente que a autorização ou 

licenciamento apenas determinam as precauções indispensáveis, não declarando 

que sejam suficientes, além de conterem uma inerente ressalva do direito de 

terceiros. Some-se a isso o fato de que, em alguns casos, o Poder Público 

especifica normas e padrões a serem respeitados, agindo em causa própria, haja 

vista que também exerce atividades danosas ao meio ambiente. Não se pode 

admitir que estas autorizações criem imunidade em favor do beneficiado pela 

autorização ou licenciamento, sob pena de se estar deliberando pela existência de 

um lucro certo, sem que o explorador da atividade se submeta às contingências 

dos respectivos riscos, o que contrasta com a sistemática de proteção e defesa do 

meio ambiente. 

 

  Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery defendem a irrelevância da 

licitude da atividade causadora de um dano ambiental com fundamento num 

critério de justiça comutativa, pela qual aquele que tem defendido seu interesse 

em detrimento do direito alheio tem de indenizar o prejudicado que teve de 

suportar a perturbação de seu direito. Alertam, ainda, que não reside nenhum 

ineditismo neste posicionamento, já aceito tanto no direito público como no 

privado.59   

   

                                            
58 MILARÉ, Édis. Tutela jurídica do meio ambiente. Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 75, n. 
605, p. 20, mar. 1986. 
59 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Responsabilidade civil, meio ambiente 
e ação coletiva ambiental. In BENJAMIN. Antonio Herman V. (Coord.). Dano ambiental: prevenção, 
reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, pg. 282. 
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  Na mesma linha, Jorge Alex Nunes Athias, invocando Caio Mário, 

sustenta a desnecessidade de se cogitar da contraveniência a uma norma 

preestabelecida para que exsurja a obrigação de indenizar, bastando que se 

demonstre que o dano foi causado em razão da atividade do agente, para se 

concluir que o risco oriundo dessa atividade é suficiente para a responsabilização 

do agente.60 

 

  Esse risco é inerente à atividade econômica, cujo modelo de 

produção industrial, no sistema capitalista, representa uma permanente e intensa 

influência sobre os recursos naturais, seja no que se refere aos insumos do 

processo econômico, seja no que tange aos rejeitos que dele resultam e que, de 

alguma forma, são lançados no meio ambiente.61 Assim sendo, não se poderia 

desvincular o risco inerente à atividade produtiva do dever de reparação dos 

danos eventualmente dela decorrentes, sob pena de se promover injusta 

distribuição de suas conseqüências, carreando as negativas para toda a 

coletividade e as positivas apenas para os beneficiários da atividade. 

 

  Vozes não menos ilustres, contudo, se levantam contrariamente à 

adoção tout court da tese da irrelevância da licitude da atividade para a 

responsabilização civil.  

 

  Andréas Krell, traçando um paralelo com a teoria da 

responsabilidade objetiva da Administração Pública, mostra a necessidade de se 

distinguir aquelas situações em que o ato autorizador do exercício da atividade 

mostra-se legítimo, daquelas em que o licenciamento se deu de forma ilegítima. 

Isto porque, argumenta, valendo-se da doutrina de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, para se admitir a responsabilidade civil do Estado por ato administrativo 

legítimo, faz-se necessário que dele decorra um prejuízo especial para um ou 

                                            
60 ATHIAS, Jorge Alex Nunes. Responsabilidade civil e meio ambiente: breve panorama do direito 
brasileiro. In BENJAMIN. Antonio Herman V. (Coord.). Dano ambiental: prevenção, reparação e 
repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 238. 
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alguns indivíduos, pois violaria o princípio da igualdade, noção básica do Estado 

de Direito, que se atribuíssem apenas a alguns os prejuízos decorrentes de 

atividades desempenhadas no interesse de todos. Conquanto no dano ambiental, 

cujos efeitos de regra são difusos, o poluidor exerça sua atividade, acima de tudo, 

em interesse próprio, na perseguição do lucro pessoal, se agiu com observância 

estrita dos padrões estabelecidos pelo Poder Público, o mesmo princípio da 

igualdade impede que, de um lado, se afaste a responsabilidade do Estado pela 

ausência de um sacrifício especial e individual e, de outro, se desconsidere este 

requisito e se responsabilize o particular. A responsabilidade civil do causador do 

dano ambiental nesta hipótese ficaria condicionada à ocorrência de um dano 

ambiental individual, cuja indenização se impõe por motivo de eqüidade. Deve-se 

considerar que, no mais das vezes, as atividades produtivas licenciadas também 

surtem efeitos benéficos para a sociedade, como a criação de empregos, renda e 

tributos, cabendo ao Poder Público controlá-las e discipliná-las para que não 

levem a danos à coletividade. E acrescenta o professor Krell que 

 
onde o Estado falha em preencher essa função e emite licenças que 
permitem impactos ambientais nocivos, não é justo repassar a 
responsabilidade ao particular, especialmente nos casos em que ele 
podia ser confiante na certidão da autorização e na regularidade e 
licitude de sua atuação. O primeiro guardião dos interesses da 
coletividade como do bem difuso meio ambiente ainda é o Estado, 
não o cidadão.62 

 

  Nada obstante os substanciosos argumentos do eminente professor, 

após profunda reflexão, entendemos por nos alinhar com a posição majoritária da 

doutrina e o fazemos não por comodismo, mas por acreditarmos que tal conclusão 

se apresenta mais consentânea com o maior grau de efetividade dos mecanismos 

de proteção ambiental.  

 

                                                                                                                                     
61 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, pg. 50. 
62 KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental: algumas objeções à teoria do ‘risco 
integral’. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Ano 35, n. 139, p. 30-31, jul./set. 1998. 
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  A Constituição Federal sublinha a característica do meio ambiente de 

ser um bem de uso comum do povo e essencial à sua sadia qualidade de vida. 

Não são palavras vazias. Denotam a natureza transindividual do bem em foco, 

bem como a perspectiva solidarista que relaciona a utilização dos recursos 

naturais com o dever de conservação e com os riscos de qualquer atitude ou 

atividade que importe prejuízo ao bem de todos. Por tudo isso, ainda que se possa 

rotular o agente de inocente, por ter agido com a estrita observância da disposição 

normativa do Poder Público, mais inocente, ainda, será a coletividade, vítima 

direta do dano ambiental. Se repugna a idéia de responsabilização do agente que 

exerceu sua atividade dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Poder Público, 

repugna mais ainda deixar o dano indene, o que confronta com toda a sistemática 

hodierna de proteção do meio ambiente, dada sua importância para a própria 

sobrevivência da espécie humana. De uma forma ou de outra, o agente inseriu a 

atividade no seio da coletividade, criando um risco do qual não poderia, agora, se 

desvincular. Subsiste o nexo de causalidade entre sua atividade e o dano. A nosso 

sentir, deve responder pelo dano advindo de sua atividade, reservando-lhe, 

porém, a possibilidade de pleitear regressivamente em face do Poder Público, cuja 

atuação, na linha dos argumentos do professor Krell, conquanto legítima, teria 

acarretado um prejuízo individual ao agente.  

   

  Conquanto não isente o poluidor da responsabilização pelo dano 

ambiental, a licitude da atividade pode ter outras repercussões. Uma delas seria 

seu aproveitamento como elemento balizador na aplicação da inversão do ônus da 

prova do nexo de causalidade, deixando a cargo da vítima a prova do nexo causal 

entre a atividade e o dano, nos feitos onde este decorreu de atividade lícita. A 

licitude da atividade poderia representar um padrão objetivo, embora não único 

nem de per si decisivo, influindo no juízo de verossimilhança. Isto porque não seria 

razoável que se tratassem de forma igual aqueles que exercem atividades ilegais 

e aqueles que procuram observar as regras ambientais.  
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  Outra repercussão possível seria que a licitude da atividade 

constituísse elemento objetivo relevante a ser sopesado na análise de pedido 

liminar de suspensão desta atividade, devendo o juiz cotejá-lo com as provas 

inicialmente carreadas pelo autor da ação ambiental, em sede de juízo de 

verossimilhança. Nesse cotejo, porém, a licitude da atividade não teria prevalência 

absoluta sobre as demais provas que, de início, forem ofertadas. 

 

  A licitude da atividade impede, porém, a sanção administrativa, vez 

que a atividade se encontra em conformidade com as especificações técnicas 

exigidas pela Administração Pública.  

 

 2.3.3 Amplitude da solidariedade dos poluidores 
 
  Além da forma objetiva, que requer apenas a demonstração do dano 

e do nexo de causalidade com a conduta ou atividade do agente, a aplicação do 

instituto da responsabilidade civil no campo ambiental, prevê, ainda, a 

solidariedade entre todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas, que participaram, 

direta ou indiretamente, da atividade causadora do dano, podendo alcançar, 

inclusive, o Estado. A indiscriminação daqueles que podem figurar no pólo passivo 

de uma demanda ambiental resulta do princípio da isonomia.  

   

  Como o fenômeno da poluição é complexo e difuso, muitas vezes é 

extremamente difícil precisar qual foi a conduta poluente. Tome-se o exemplo da 

poluição de um rio, próximo a um distrito industrial, onde há várias empresas em 

atividade, todas lançando substâncias poluentes nas margens deste rio. É 

extremamente difícil, para não dizer impossível, determinar qual atividade 

efetivamente provocou o dano ambiental, sendo certo, ainda, que é possível que o 

dano apenas tenha resultado do somatório de todas essas emissões negativas, 

não ocorrendo se apenas uma empresa lançasse dejetos no rio. Existindo mais de 

um causador do dano, para que não haja impunidade dos responsáveis, ante as 
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dificuldades apontadas para a correta identificação do poluidor, aplica-se o 

instituto da solidariedade. 

 

  É cediço que a solidariedade nunca é presumida, decorrendo da lei 

ou da vontade das partes. Em sede ambiental, encontra previsão na dicção dos 

artigos 3º, inciso IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, quando estabelecem que o 

poluidor é qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental; e que este poluidor é obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. Portanto, a responsabilidade por um dano recairá 

sobre todos aqueles relativamente aos quais se possa estabelecer um nexo de 

causalidade entre sua conduta ou atividade e o dano, ainda que não tenha havido 

prévio concerto entre os poluidores. E, consoante o artigo 1.518, caput, do Código 

Civil de 1916 e atual artigo 942, caput, do novo Código Civil, a solidariedade pela 

reparação do dano alcança a todos, independentemente de concerto prévio ou 

ação conjunta. 

 

  Equivocada se afigura a linha de defesa adotada por empresas, em 

ações ambientais, para afastar a solidariedade, no sentido da inexistência de 

concerto prévio entre os agentes e de unidade de condutas. Argumentam que a 

solidariedade passiva para reparação do dano ambiental só caberia se a lei 

dispusesse acerca da desnecessidade de interligação de uma ação conjunta 

voltada contra o meio ambiente. No seu silêncio, contudo, incidiria a regra geral da 

não presunção da solidariedade, insculpida no artigo 896 do Código Civil de 1916 

e mantida no artigo 265 do novo Código Civil. Esta linha de raciocínio estaria, a 

rigor, criando um requisito – uma conduta de vontade finalística do autor do dano – 

que se traduz em elemento do dolo e da culpa, o que não tem aplicação ao caso, 

na medida em que a lei prevê, taxativamente, a responsabilidade objetiva, à qual é 
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indiferente o elemento subjetivo do agente63. Portanto, se a solidariedade resulta 

de lei ou contrato, é a própria lei ambiental e o Código Civil que a estabelecem. 

 

  Ademais, tratando-se de responsabilidade aquiliana, a irrelevância 

da vontade comum dos devedores solidários há muito é preconizada pela 

doutrina. A respeito, colhe-se da lição de José de Aguiar Dias que, há 

solidariedade passiva na responsabilidade aquiliana, independentemente de ter 

havido concerto prévio entre os co-causadores do dano.64 

 

  É preciso atentar para o fato de que, se é possível a 

responsabilização solidária dos co-poluidores por um dano ambiental, não se pode 

olvidar a necessidade de se estabelecer, em relação a cada um deles, os 

pressupostos do dever de indenizar. Assim, não é porque uma região está 

degradada e nela existem várias empresas que se poderá, baseando-se apenas 

no critério geográfico, imputar a todas a responsabilidade civil pela degradação do 

meio ambiente. Imprescindível será a descrição objetiva das respectivas condutas 

e em que medida influíram para a materialização do dano, além, é claro, da 

própria especificação deste, cuja reparação é pleiteada, ainda que de forma 

genérica. 

 

  Imagine-se, ainda, a hipótese de múltiplos danos ambientais numa 

mesma região: um terreno contaminado e um rio poluído. Não se pode, 

simplesmente, pressupor que as pessoas localizadas nesta região sejam 

poluidoras comuns. É possível que uma pessoa tenha contaminado o terreno e 

outra poluído o rio, de forma isolada. Neste caso, o poluidor do rio não poderá ser 

compelido a descontaminar o terreno se, para este último dano, não se 

estabelecer qualquer nexo causal em relação à sua atuação, e vice-versa.  

 

                                            
63 NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. O Ministério Público e a responsabilidade 
civil por dano ambiental. Revista Justitia, São Paulo, Ano 55, n. 161, p. 66-67, jan./mar. 1993. 
64 DIAS, José de Aguiar. Responsabilidade civil. 8ª ed., vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 
938. 
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  Conseqüentemente, pela reparação de um dano ambiental originado 

por mais de uma pessoa, qualquer dos poluidores poderá vir a ser 

responsabilizado, isolada ou conjuntamente. Do mesmo modo, pela reparação de 

um dano ambiental resultante de um conjunto de ofensas praticadas por mais de 

uma pessoa, idêntica solução se impõe. Todavia, havendo mais de um dano 

ambiental decorrente de diversas ofensas independentes, praticadas por distintas 

pessoas, não haverá como atribuir a responsabilidade, pelas reparações dos 

danos múltiplos, conjuntamente a todos os poluidores, por falta do nexo causal de 

uns em relação a determinado dano. 

 

  Uma vez estabelecida a solidariedade, cada obrigado é responsável 

pelo todo, podendo o titular do direito de ação exigir o cumprimento da obrigação 

de alguns dos devedores, de todos, ou daquele que gozar de melhor situação 

financeira, hábil a garantir a efetiva reparação do dano. 

 

  Considerando que as atividades potencialmente lesivas ao meio 

ambiente sujeitam-se à autorização e fiscalização do Poder Público, quando 

sobrevêm os danos, resultam por atrair a responsabilidade solidária do Estado.  

 

  A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público 

passou de uma fase em que se sustentava a total irresponsabilidade do Estado, 

chegando ao extremo oposto, com a teoria do risco integral, que não admite 

qualquer excludente da responsabilidade. Entremeio a estes posicionamentos, há 

o entendimento de se imputar ao Estado uma responsabilidade de caráter civilista, 

decorrente de atos culposos de seus agentes; e a posição objetiva, que busca 

justificar a responsabilização ora na teoria da culpa administrativa, ora na 

chamada teoria da faute du service publique,  ora na teoria do risco administrativo. 

Para a primeira, ocorre a responsabilidade do Estado quando sobrevém um 

acidente imputável a ele, embora não se logre identificar o funcionário culpado. 

Fala-se em uma culpa anônima e considera-se como tal o Estado. Na segunda, a 

responsabilidade do Estado decorre da falta do serviço público, que pode ocorrer 
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sob a forma da inexistência, do mau funcionamento e do retardamento da 

prestação do serviço público, hipóteses em que se presume a culpa 

administrativa, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao Estado provar que 

havia excludente da responsabilidade. Já a teoria do risco administrativo sustenta 

que a responsabilidade vincula-se à lesividade e injustiça do dano provocado por 

ato da Administração, bastando a ocorrência da lesão sem o concurso do lesado. 

Sua base está no risco da atividade pública gerado para os administrados e na 

possibilidade de causar prejuízo especial a alguns que sofreriam desigual ônus. 

Aponta a violação da eqüidade e da igualdade que deste fato resultaria. 

Conquanto prescinda da culpa, admite situações excludentes da responsabilidade, 

como a força maior e a culpa da vítima.65 

 

  No Brasil, até o advento da Constituição Federal de 1946, que por 

seu artigo 194, introduziu a teoria da responsabilidade objetiva, vigorava a 

responsabilidade civil subjetiva do Estado, prevista no artigo 15 do Código Civil de 

1916.  Na atual Carta Magna, a matéria está prevista no artigo 37, § 6º.66 

 

  Toshio Mukai elenca as várias hipóteses em que cabível a 

responsabilidade solidária da Administração por danos ambientais, como 

passaremos a analisar.67 

 

  Quando o Poder Público concede licença a determinado 

empreendimento que venha a causar dano ambiental, sua responsabilização 

decorre da teoria objetiva, sendo necessário, contudo, um sacrifício especial ao 

meio ambiente, afetando certas e determinadas pessoas da comunidade. Será 

possível, todavia, pugnar pela responsabilização do Estado, com base na culpa 

administrativa, se o ato da licença for ilegal, em razão do mau funcionamento do 

                                            
65 LUCARELLI, Fábio Dutra. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, Ano 83, n. 700, p. 17-18, fev.1994. 
66 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de services públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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serviço e de maneira inescusável, provocando um dano especial; como também 

se o particular, ao implantar o empreendimento, o faz fora dos padrões fixados no 

licenciamento, por se identificar, nessa situação, a culpa in vigilando ou in 

omittendo da Administração. 

 

  Pode ocorrer a responsabilidade do Estado por ações voluntárias 

dos particulares, encetadas de forma clandestina, por culpa in omittendo da 

Administracão quanto ao exercício do poder de polícia que detém, desde que se 

comprove que teve prévio conhecimento do iminente dano e absteve-se das 

providências para impedi-lo. 

 

  Outra possibilidade de se buscar a responsabilidade solidária do 

Estado surge nos danos provenientes de fatos da natureza, nos quais se identifica 

um nexo causal com a omissão injustificada no exercício do poder de polícia. É o 

caso de inundações por falta de tempestiva limpeza de bueiros e galerias de 

águas, não obstante a previsível precipitação pluviométrica. 

 

  Da mesma forma, nos casos de danos decorrentes de ação ou 

omissão na guarda, manuseio ou fiscalização de materiais e equipamentos, a 

responsabilidade do Poder Público é direta e objetiva, como, por exemplo, no caso 

regrado pelo art. 15, da Lei 6.543/77. 

 

  Considerando, porém, que nos casos de solidariedade, a ação pode 

ser movida contra um, algum ou todos os responsáveis solidários, resulta que se a 

ação for movida apenas contra o particular, este terá a possibilidade de mover 

ação regressiva contra o Estado, na hipótese de atividade licenciada e desde que 

tenha atendido a todas as exigências do Poder Público. 

 

                                                                                                                                     
67 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 3a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, pg. 73-
75. 
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  No caso do Estado aparecer como responsável solidário, pondera 

Sílvio Venosa, que, como o ônus acabará recaindo sobre toda a sociedade, a 

responsabilidade do Estado somente deve ser buscada quando não identificada 

pessoa de direito privado responsável pelo dano.68 Discordamos desse 

posicionamento, seja porque não encontra respaldo legal; seja porque a 

responsabilização solidária do Poder Público terá o efeito educativo de tornar o 

Estado mais prudente e cuidadoso no exercício de sua função constitucional de 

proteção e preservação do meio ambiente equilibrado. 

 

  A análise da responsabilidade solidária do Estado pelos danos 

ambientais é feita à luz da Carta Magna e não com base no  § 1º, do artigo 14, da 

Lei 6.938/81, por obediência à regra da hierarquia das normas. É que a 

responsabilidade do Estado está disciplinada no texto constitucional, valendo para 

qualquer área, inclusive a ambiental. 

 

   

                                            
68 VENOSA, Sílvio de Savo. Direito civil: responsabilidade civil. Vol. 4, 2ª ed., São Paulo: Atlas 
S.A., 2002, pg. 143-144. 
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Capítulo III – A responsabilidade civil objetiva e a tutela ambiental no direito 
positivo brasileiro 
 

Sumário:  3.1 A responsabilidade objetiva.  3.2 
Generalização do risco da atividade introduzida pelo 
parágrafo único do art. 927 do Novo Código Civil.  3.3 
A tutela ambiental. 

 

 

  No presente capítulo, dedicamo-nos a uma análise da legislação 

pátria, procurando destacar aqueles diplomas legais que, ao longo da história, 

prescreveram a aplicação da responsabilidade na sua forma objetiva e 

disciplinaram a tutela do meio ambiente. 

 

  Não é nosso escopo, porque desnecessário ao objetivo final deste 

trabalho, enumerar exaustivamente todos dispositivos que tenham versado sobre 

tais matérias, mostrando-se suficiente para a compreensão do fundamento da 

responsabilidade objetiva, a análise de alguns deles, que reputamos de maior 

relevância. 

 

3.1 – A responsabilidade objetiva  
 

  Na legislação pátria, a responsabilidade objetiva foi aos poucos 

sendo inserida por meio de leis esparsas, à medida que se avolumavam as 

necessidades de proteção às vítimas dos acidentes e se constatava a impotência 

da responsabilidade fundada na culpa para a solução das novas situações que se 

apresentavam. 

 

  Considera-se que o artigo 26, do Decreto nº 2.681, de 7 de 

dezembro de 1912, que prevê a responsabilidade das estradas de ferro por todos 

os danos que, na exploração de suas linhas, causarem aos proprietários 

marginais, representa o marco inicial, no direito positivo brasileiro, da 

responsabilidade civil extracontratual fundada na teoria do risco. A dicção do 
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dispositivo legal69 permite-nos concluir que a responsabilidade exsurge tanto que 

comprovado o nexo de causalidade entre a exploração da linha e o dano causado 

ao proprietário marginal, prescindindo do exame de culpa e desde que ausente 

qualquer das excludentes ali elencadas. Como exemplo, poder-se-ia citar a 

hipótese de um incêndio na lavoura do proprietário marginal decorrente de uma 

fagulha expelida pela locomotiva. 

 

  Com a edição do Código Civil de 1916, houve alguma controvérsia 

entre os juristas sobre a revogação do artigo supramencionado, prevalecendo o 

entendimento de que esta não se operou. 

 

  O Código Civil de 1916, embora adotando como regra a 

responsabilidade subjetiva (artigo 159), trouxe em seu bojo dispositivos que 

estabeleciam a responsabilidade objetiva para situações específicas. É o caso dos 

artigos 1.519 e 1.520, ao fixarem a responsabilidade do agente pelos danos 

causados, ainda que tenha atuado no exercício regular de um direito, portanto, 

sem que haja culpa, pois inexistente qualquer erro de conduta de sua parte. A 

responsabilidade é puramente objetiva, pois decorre exclusivamente do dano 

causado à vítima, que não concorreu para o ato lesivo. Tais preceitos foram 

mantidos no novo Código Civil, respectivamente nos artigos 929 e 930. 

 

  Outro exemplo colhe-se do artigo 1.529, que responsabilizava o 

habitante de uma casa, ou parte dela, pelo dano causado por objetos que dela 

caíssem ou fossem lançados em lugar indevido. A interpretação do dispositivo 

considerava desinfluente o título em razão do qual o responsável ocupava o 

imóvel, podendo ser o proprietário, o locatário, o comodatário, o usufrutuário ou o 

mero possuidor. No caso do evento danoso ter sido provocado por um visitante, a 

responsabilidade recairia sobre o habitante do imóvel, pois é objetiva. Da mesma 

                                            
69 As estradas de ferro responderão por todos os danos que a exploração de suas linhas causar 
aos proprietários marginais. Cessará, porém, a responsabilidade, se o fato danoso for 
conseqüência direta da infração, por parte do proprietário, de alguma disposição legal ou 
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forma, à expressão “casa” atribuía-se significado mais amplo, para abranger toda 

espécie de edificação e ainda que destinada a qualquer atividade profissional, 

comercial ou industrial. Este preceito também foi mantido pelo novo Código Civil, 

no artigo 938, com a substituição da palavra “casa” por “prédio”. 

 

  Questão controvertida na aplicação do referido dispositivo e que 

surgiu com os grandes edifícios em condomínio horizontal evidenciava-se quando 

não era possível identificar a unidade de onde a coisa caiu ou foi lançada. Isto 

porque não se poderia estabelecer a solidariedade de todos os habitantes do 

prédio, na medida em que haveria a necessidade de se conciliar a expressão 

“habitante” com o conceito de unidade autônoma, pois, se de uma delas partiu o 

fato danoso, somente quem a habitasse é que seria responsável, conforme a 

previsão legal. Por outro lado, a prevalecer tal entendimento a grande maioria dos 

eventos da espécie resultaria em impunidade, dada a difícil identificação do 

responsável. A interpretação mais consentânea com os propósitos da lei – a 

segurança da via pública –, que, inclusive, levou o legislador a eleger a forma 

objetiva de responsabilidade, conduz a que se responsabilize o edifício como um 

todo, o condomínio, como entidade jurídica integrada por todos os condôminos.  

 

  O Código Civil de 1916 previa, ainda, em seu artigo 1.208, a 

responsabilidade objetiva do locatário pelo incêndio do prédio, que apenas seria 

afastada se ocorrente qualquer das excludentes elencadas: caso fortuito, força 

maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio. 

 

  O artigo 1.546 da lei civil de 1916 também estipulava a 

responsabilidade objetiva, ao atribuir ao farmacêutico o dever de reparar os danos 

causados pelos erros e enganos de seu preposto. Pelo teor do dispositivo, conclui-

se que não lhe era dado tentar provar que não se houve com culpa in eligendo ou 

in vigilando para furtar-se da responsabilidade. Além disso, se não fosse para 

                                                                                                                                     
regulamentar relativa a edificações, plantações, escavações, depósito de materiais ou guarda de 
gado à beira das estradas de ferro. 
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agravar a responsabilidade do farmacêutico, o dispositivo seria ocioso, porquanto 

a hipótese se enquadraria no art. 1.521, inciso III, segundo o qual o patrão é 

responsável pelos atos de seus empregados e prepostos.  

 

  Posteriormente ao Código de 1916, foi inserida no direito pátrio a 

responsabilidade objetiva por acidente no trabalho, por meio do Decreto 3.724, de 

15 de janeiro de 1919, ao qual se seguiram o Decreto 24.637, de 10 de julho de 

1934, o Decreto-lei 7.036, de 10 de novembro de 1944 e a Lei 5.316, de 14 de 

setembro de 1967, regulamentada pelo Decreto 61.784, de 28 de novembro de 

1967. Incluem-se no conceito de acidentes as moléstias profissionais.  

 

  A partir de 1967, estabeleceu-se um regime de seguro coletivo, a 

cargo do empregador, para cobertura de danos resultantes de acidentes do 

trabalho. A indenização é feita pelo segurador, o INSS, independentemente de 

qualquer aferição de culpa, sendo suficiente a prova da relação de emprego e de 

que o dano decorreu de acidente ocorrido no trabalho ou por ocasião dele. 

 

  A Constituição Federal de 1988 tratou da matéria no seu artigo 7º, 

inciso XXVIII70, permitindo, claramente, a cumulação de duas indenizações 

distintas e autônomas: a acidentária, que deve ser exigida do INSS e é tarifada; e 

a do patrão, fundada na culpa, ainda que leve, e que é ilimitada. 

 

  Em 1938, o Código Brasileiro do Ar, aprovado pelo Decreto-lei 483, 

de 8 de julho, em seus artigos 97 e 98, adotou a teoria da responsabilidade 

objetiva, ao prever o direito à reparação de qualquer dano que uma aeronave, em 

vôo, manobras de partida ou de chegada, causar às pessoas ou bens que se 

encontram na superfície do solo, bem como por substância ou coisa dela caída ou 

projetada. Enquanto o parágrafo único do artigo 97 admitia a atenuação ou 

                                            
70 Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:  
   XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 
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exclusão da responsabilidade, na medida em que à pessoa lesada coubesse 

culpa, o artigo 98 não excetuava sequer os alijamentos regulamentares, ou 

resultantes de força maior, podendo-se falar, assim, numa responsabilidade 

objetiva pelo risco integral.  Atualmente, vigora o Código Brasileiro de Aeronáutica, 

aprovado pela Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que mantém a 

responsabilidade objetiva pelos danos a terceiros na superfície, causados 

diretamente por aeronave em vôo ou manobra, bem como por pessoa ou coisa 

que dela venha a cair ou ser projetada. 

 

  Outra hipótese de responsabilidade objetiva surgiu com a 

Constituição de 1946, ao fixar a responsabilidade civil do Estado, fundada no risco 

administrativo, e que foi mantida pela atual Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, 

que a estendeu às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços 

públicos. A responsabilidade objetiva do Estado funda-se nos princípios da 

eqüidade e igualdade de ônus e encargos sociais. Como a atividade estatal é 

exercida em benefício de toda a coletividade, seus ônus devem igualmente ser 

suportados por todos e não apenas por alguns. Curiosamente, este argumento de 

que os atos estatais são praticados em prol do bem comum era usado em Roma 

justamente para justificar a impossibilidade de se responsabilizar o Estado por 

danos resultantes de atos praticados em benefício da própria vítima. A exceção 

feita, após Justiniano, referia-se apenas à indenização devida pelo Estado quando 

efetuasse alguma desapropriação por utilidade pública em bens da Igreja.71  

 

  Na concepção atual, os danos sofridos pelo particular devem ser 

ressarcidos, independentemente de culpa do agente público que o causou, 

bastando a prova de relação causal entre a ação administrativa e o dano sofrido 

pelo administrado.  

 

                                            
71 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 126-127. 
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  Todavia, o início da responsabilização direta do Estado pautou-se 

pela teoria civilística, aplicável aos entes privados, pelo que se exigia a prova de 

que o ato praticado pelo funcionário e que causou o dano decorresse de 

imprudência, imperícia ou negligência de sua parte, ressalvado o direito de 

regresso do Estado em face de seu funcionário. No processo de adaptação da 

teoria civilística ao Estado, surgiram duas outras. Uma delas previa a necessidade 

de se separar os atos de império do Estado – nos quais se evidenciava sua 

soberania – dos atos de gestão – aqueles praticados em igualdade de condições a 

um ente privado –  fixando a inimputabilidade do Estado para os primeiros e a 

responsabilidade para os segundos, desde que comprovado que agiu com 

negligência, imprudência ou imperícia. A outra teoria baseava-se na culpa do 

Estado pela má escolha do funcionário (in eligendo) ou por não ter vigiado a 

contento o desempenho das pessoas no exercício das funções do cargo (in 

vigilando). A insuficiência, contudo, desses modelos para solucionar os problemas 

da crescente intervenção do Estado no domínio econômico levou a um tratamento 

publicístico para a matéria, deixando-se de perquirir a intenção do agente para 

verificar apenas a existência do dano e o nexo de causalidade, vale dizer, 

adotando a perspectiva objetiva que atualmente vigora.72 

   

  Em 1967, o Decreto-lei 227, de 28 de fevereiro, instituiu o Código de 

Mineração e estabeleceu, no seu artigo 47, inciso VIII, a responsabilidade dos que 

se dedicam à exploração da lavra pelos danos e prejuízos causados a terceiros, 

que resultarem, direta ou indiretamente, da lavra. 

 

  A responsabilidade objetiva também foi introduzida para os 

proprietários de veículos automotores, por meio da Lei 6.194, de 19 de dezembro 

de 1974, que instituiu o seguro obrigatório de responsabilidade civil - DPVAT. O 

pagamento da indenização independe de culpa do motorista pelo dano causado. 

 

                                            
72 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade civil do Estado intervencionista. 2ª ed., Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p.132-135. 
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  O Decreto 79.437/77, promulgando a convenção de Bruxelas sobre a 

poluição por óleo, introduziu a responsabilidade objetiva do proprietário do navio, 

nos casos de derramamento e vazamento de óleo, admitindo como excludentes a 

ocorrência de força maior, ou ato doloso de terceiro ou culposo do governo ou 

autoridade encarregada da manutenção dos faróis ou auxílios à navegação. 

 

  Importante previsão da responsabilidade objetiva é aquela aplicada 

aos danos nucleares. Foi inicialmente prevista pela Lei 6.453, de 17 de outubro de 

1977, impondo exclusivamente ao operador – pessoa jurídica devidamente 

autorizada para operar instalação nuclear – a responsabilidade pelos danos 

causados, salvo quando estes resultassem diretamente de conflito armado, 

hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcional fato da natureza. Outra 

excludente, embora restrita à vítima do dano, é a comprovação de culpa exclusiva 

desta. Esta lei fixou um teto para o valor da indenização em 1.500.000 OTNs. 

Dada sua relevância, esta matéria ganhou assento constitucional, na Carta de 

1988, precisamente em seu artigo 21, inciso XXIII, alínea “c”. Entende-se que este 

limite da indenização não mais vigora. Isto porque, consoante o artigo 37, § 6º., da 

Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é ilimitada. Como o dano 

nuclear será sempre de exclusiva responsabilidade do Estado ou de um ente 

privado prestador de serviço público, não poderia prevalecer a limitação da norma 

infraconstitucional, sob pena de violação ao artigo 37, § 6º. 

 

  Em 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 

14, § 1º, estabeleceu a responsabilidade objetiva dos causadores de danos 

ambientais, nos seguintes termos: 

 
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. 

  

  A opção do legislador pela responsabilidade objetiva levou em 

consideração a natureza do dano ambiental, seu caráter complexo e difuso, 
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seguindo a tendência universal nessa matéria, de se afastar da responsabilidade 

fundada na culpa, insuficiente para a adequada e justa solução de danos dessa 

natureza. Da mesma forma, a complexidade do dano ambiental torna 

extremamente difícil a prova de culpa do poluidor, o que permitiria que uma 

infinidade de danos ficassem impunes. 

 

  Finalmente, um exemplo de primeira grandeza da responsabilidade 

objetiva na legislação brasileira, dado seu largo espectro de aplicação, é o Código 

de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

que consagrou esta forma de responsabilidade para os fabricantes e fornecedores 

de produtos, bem como para os prestadores de serviços em relação aos 

consumidores em geral. O código tem por escopo propiciar o equilíbrio nas 

relações entre as grandes concentrações empresariais e os consumidores, para o 

quê, a responsabilidade objetiva contribui sobremaneira. Prevê o referido diploma 

legal a responsabilidade objetiva para as seguintes situações: pelo fato do produto 

(art. 12);  pelo fato do serviço (art. 14); por vício do produto (arts. 18 e 19); e por 

vício do serviço (art. 20).  

 

 3.2 – Generalização do risco da atividade introduzida pelo parágrafo 
único do art. 927 do Novo Código Civil 
 

  Sob a égide do Código Civil Brasileiro de 1916, por influência do 

Direito Francês, a regra geral da responsabilidade civil estava amparada na culpa. 

As hipóteses de responsabilidade objetiva ficaram relegadas a dispositivos 

isolados do código, como já demonstrado, e a leis especiais. 

 

  Ao tratar da responsabilidade aquiliana, o Novo Código Civil, ao lado 

da responsabilidade subjetiva, consagrou expressamente a responsabilidade pelo 

risco da atividade, como se infere do teor do seu artigo 927 e parágrafo único, 

verbis: 
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Art. 927.  Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, é obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único.  Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

  A dicção do parágrafo único evidencia que o Código mantém toda a 

legislação especial que já preceituava a responsabilidade objetiva, naquilo que 

com ele não for incompatível, e generaliza o risco da atividade como fundamento 

da responsabilidade civil. O legislador deixa com o Judiciário, no exame do caso 

concreto, a interpretação da atividade causadora do dano, para dizer de sua 

natureza potencialmente lesiva, com a finalidade de atribuir a responsabilidade 

como objetiva. 

 

  O dispositivo representa um alargamento da responsabilidade sem 

culpa, na linha da tendência atual da doutrina e da jurisprudência, como forma de 

providenciar o acesso à justa reparação, mas reclama prudente arbítrio do 

Judiciário na sua aplicação, sob pena de causar injustiças. 

 

  Como se depreende da dicção do texto legal, a atividade deverá ser 

normalmente desenvolvida, não valendo aquela que, esporádica ou eventual, 

possa ser considerada um ato de risco. Pode-se, ainda, depreender da expressão, 

que o legislador quis alcançar aquelas atividades produtivas e não toda e qualquer 

atividade usualmente praticada pelo agente. Do contrário, passaria a submeter-se 

ao regime da responsabilidade objetiva, o motorista que guia seu veículo, todos os 

dias, até o trabalho, pois não se pode negar o risco que é imanente a esta 

atividade. Não nos parece, contudo, tenha sido esta a intenção do legislador. 

 

  Outra questão que se apresenta diz com a responsabilidade de 

profissionais liberais que empreendem atividade de risco, como os médicos e 

advogados. O risco imanente a tais atividades é indiscutível, pois o erro médico 

pode levar até mesmo à morte, e a perda de um prazo pelo advogado pode causar 

prejuízos irreversíveis à parte por ele patrocinada. São atividades normalmente 
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desenvolvidas com o escopo de auferir uma vantagem econômica e revestidas de 

potencial lesivo, requisitos previstos no novo dispositivo legal. Todavia, 

entendemos que prevalece a regra insculpida no art. 14, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor, porquanto o Código Civil de 2002, embora seja uma lei 

nova, não revoga a anterior, por força do princípio da especialidade. 

 

   Apesar das preocupações referidas, faz-se mister reconhecer que o 

novo dispositivo legal acrescenta maior relevo à responsabilidade objetiva, dado o 

amplo espectro de sua incidência nas situações apresentadas pela vida moderna. 

 

3.3 – A tutela ambiental 
 

  Hodiernamente, muito se fala em proteção ao meio ambiente, 

expressão esta que, no Brasil, encontra-se definida no art. 3º, inciso I, da Lei 

6.938, de 31.08.1981, como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. A idéia de meio ambiente não se restringe aos recursos 

naturais, incluindo, também, a questão do urbanismo, os aspectos históricos, 

paisagísticos e outros igualmente essenciais à sobrevivência do homem na Terra.  

 

  A expressão contém uma redundância, porque ambiente indica o 

meio que nos cerca, no qual vivemos, vale dizer, em certa medida, já inclui a 

noção de meio.  Todavia, como o ”ambiente” integra-se de um conjunto de 

elementos naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que 

se vive, pode-se dizer que a expressão “meio ambiente” é mais rica de sentido 

que a palavra “ambiente”. Enquanto esta expressa o conjunto de elementos; 

aquela exprime o resultado da interação desses elementos. Meio ambiente revela 

o cenário natural no qual os seres vivos se desenvolvem, englobando o conjunto 

de elementos naturais, sociais e culturais que proporcionem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas. 73 

                                            
73 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 1-2. 
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  O ambiente, na feliz expressão de Sérgio Ferraz, é res omnium, 

constitui bem de toda a coletividade, de feição difusa e indisponível. Dada a 

relevância de um meio ambiente equilibrado para a saúde e a vida das pessoas, é 

interesse e direito de toda a coletividade sua preservação. A Lei 6.938/81, em seu 

artigo 2º, inciso I, consigna ser o meio ambiente um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo.  

 

  O reconhecimento de que o ambiente sadio constitui a expressão de 

um valor inerente à dignidade da pessoa humana lhe assegura um traço de 

fundamentalidade. Caracteriza-se como um direito de terceira geração, na medida 

em que voltado à proteção do gênero humano e não apenas do homem-indivíduo. 

 

  O exame da matéria passa pela ecologia74, que se pode traduzir, de 

forma simplificada, como o estudo das relações dos organismos ou grupo de 

organismos com o meio em que vivem. É, portanto, uma parte do estudo do meio 

ambiente, por ter seu foco direcionado aos meios naturais, excluindo de seu 

domínio o meio ambiente cultural. 

 

  A preocupação com as conseqüências da má utilização dos recursos 

naturais não é, no nosso arcabouço jurídico, tão recente quanto possa parecer. 

Todavia, esse enfoque então atribuído à proteção dos recursos naturais não se 

dava, propriamente, à luz da ecologia, mas sim de interesses de ordem 

econômica.  

    

  No Brasil colônia, que seguia a legislação portuguesa, proibia-se o 

corte deliberado de árvores frutíferas (Ordenações Afonsinas, Livro V, Título LVIII); 

vedava-se a caça de perdizes, lebres e coelhos com redes, fios, ou outros meios e 

instrumentos capazes de causar dor e sofrimento na morte desses animais 

                                            
74 A ecologia é uma ciência que somente surgiu em 1895, com o professor Eugen Warming, que 
ensinava Botânica na Universidade de Copenhague. 
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(Ordenações Manuelinas, Livro V, Título LXXXIII); protegiam-se as águas, punindo 

com multa quem jogasse material que as sujasse ou viesse a matar os peixes 

(Ordenações Filipinas, Livro LXXV, Título XXXVIII, parágrafo sétimo). Dois 

aspectos interessantes das Ordenações Manuelinas, que tinham cunho 

conservacionista, são: a noção de zoneamento ambiental, quando vedava a caça 

em determinados lugares; e a noção de reparação do dano ecológico, quando se 

atribuía valores às árvores frutíferas abatidas.75 

 

  Na vigência das Ordenações Manuelinas, em 1530, foi implantado 

no Brasil o regime das Capitanias Hereditárias, como forma de combater o 

contrabando de madeira e consolidar a extensão territorial da colônia. Nessa 

época havia constantes ataques dos franceses em busca de madeira. Nas 

capitanias implantou-se o regime das concessões através das sesmarias, que 

distribuiu grandes quantidades de terras para a implantação da monocultura da 

cana de açúcar, grande responsável pelo início da devastação das matas virgens, 

especialmente na região Nordeste do país. 

 

  Em 1605, foi publicado o regimento do Pau-Brasil, que exigia 

autorização real expressa para o corte desta madeira, além de outras limitações à 

sua exploração, consubstanciando-se como a primeira lei de proteção florestal do 

país. A preocupação das autoridades com o crescente desmatamento da colônia 

ensejou a edição de uma infinidade de regimentos, alvarás e outras formas de 

legislação protetivas das florestas.   

 

  Posteriormente, em 1799, com o escopo de combater a devastação 

e o contrabando, surgiu o primeiro Regimento de Cortes de Madeiras, 

estabelecendo regras rigorosas para quem derrubasse árvores. 

 

  A preocupação em proteger as florestas não refletia nenhuma 

consciência ecológica, senão apenas visava a defesa do enorme potencial 

                                            
75 WAINER, Ann Helen. Legislação ambiental do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p.34. 
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econômico que representavam, já que a madeira tinha enorme importância na 

época, sendo utilizada na construção de navios, casas, pontes, etc, além do que o 

carvão vegetal era a principal fonte de energia.  

  

  Não obstante, ainda antes do Império, identifica-se um evento de 

significativa importância, até mesmo por não se revestir do foco econômico 

retromencionado, mas sim de esboçar uma medida de cunho conservacionista. 

Foi a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1808, que se poderia 

considerar como nossa primeira unidade de conservação, destinada a preservar 

espécies e estimular estudos científicos, além do importante aspecto educativo. 

 

  Com a proclamação da Independência, a Constituição de 1824 

impôs uma nova ordem jurídica no país. Todavia, não continha em seu corpo 

qualquer menção à proteção ambiental. Pouco tempo depois, já em 1830, foi 

promulgado o Código Penal, que em seus arts. 178 e 257, previa punição para o 

corte ilegal de madeiras. 

 

  Merece destaque a edição da Lei nº 601, de 18 de setembro de 

1850, marcada pela preocupação do legislador em evitar qualquer possibilidade 

de se agredir a natureza a pretexto de utilização da terra; e pela instituição de 

tripla via de responsabilização para o infrator. A norma previa, em seu artigo 2º, o 

despejo, com perda de benfeitorias, daqueles que se apossassem de terras 

devolutas ou alheias e nelas derrubassem matos ou lhes pusessem fogo, além de 

sujeitarem-se às penas de dois a seis meses de prisão e multa de cem mil réis, 

além da satisfação do dano causado. Observa-se que o dispositivo legal não 

exigia prova de culpa do causador desse dano. 

  

  Analisando-se a legislação brasileira voltada à questão ambiental, 

pode-se destacar três fases distintas, a partir de 1889. Na primeira, que vai até 

1981, evidencia-se uma evolução da legislação voltada à proteção dos recursos 

naturais, passando-se de uma preocupação exclusiva com o aspecto econômico 
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da proteção dos recursos naturais para uma visão agregada de proteção 

ecológica. A segunda fase abrange o período de 1981 a 1988 e é marcada por 

uma consolidação do Direito Ambiental. E a terceira fase, que se inicia com a 

Constituição de 1988, identifica-se como um período de aperfeiçoamento da 

legislação ambiental. 

 

  A primeira constituição republicana, de 1891, apenas fazia menção, 

no seu artigo 34, à competência da União para legislar sobre suas terras e minas. 

 

  Em 1916, sobreveio o Código Civil Brasileiro, cujas normas relativas 

aos direitos de vizinhança, reflexamente, alcançavam a questão do meio 

ambiente. Veja-se o teor do artigo 554 do referido diploma legal: 

 
 O proprietário, ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir 
que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a 
segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam. 

 

  Embora o foco normativo estivesse voltado para o direito de 

propriedade, evidencia-se que é a questão ambiental, no fundo, que está em jogo. 

Igualmente se observa que a noção de vizinhança não é a de simples 

contigüidade, estendendo-se até onde forem os efeitos da poluição.  

 

  Outros diplomas legais se sucederam, como o Decreto 23.793, de 23 

de janeiro de 1934 (Código Florestal), que contava com diversos dispositivos de 

natureza penal e se destacou pelas restrições que fazia ao uso da propriedade 

privada para evitar danos à natureza, num momento histórico em que este 

conceito era detentor de privilégios constitucionais; o Decreto 24.643, de 10 de 

julho de 1934 (Código das Águas); o Decreto 24.645, de 10 de julho de 1934, 

buscando coibir maus tratos aos animais; o Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 

1937, que organizava o patrimônio histórico e artístico nacional e ainda está em 

vigor; e, também, o Código Penal, de 1940, que contém vários dispositivos 
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reprimindo ações contra a saúde ou o patrimônio artístico, arqueológico ou 

histórico. 

 

  A Constituição seguinte, de 1934, abriu um espaço para o trato de 

questões ambientais, dispondo em seu art. 5º, XIX, “j”, que a União tinha 

competência privativa e os Estados, competência supletiva ou complementar, para 

legislar sobre bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, 

metalurgia, água, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração. 

Atribuía competência concorrente à União e aos Estados para cuidarem da saúde 

e assistência pública e protegerem as belezas naturais e os monumentos de valor 

histórico ou artístico (art. 10). 

 

  A nova Carta Política de 1937 não fez alterações significativas em 

relação à anterior, o que veio a ocorrer com a Carta de 1946 que trouxe o 

importante conceito de desapropriação por interesse social (art. 141, § 16). Este 

dispositivo constitucional veio a ser regulamentado pela Lei 4.132, de 10 de 

setembro de 1962, que considerou como de interesse coletivo a preservação dos 

mananciais, florestas e do solo, podendo o Estado desapropriar áreas privadas 

que julgasse necessárias à preservação desses bens ambientais, de interesse da 

coletividade. 

 

  Contudo, foi a partir da década de 60 que se editaram diplomas 

legais com a específica conotação de amparo à qualidade do meio ambiente, 

destacando-se a Lei 4.771, de 18 de setembro de 1965, o novo Código Florestal; a 

Lei 4.778, de 22 de setembro de 1965, que determinou a oitiva das autoridades 

florestais na aprovação de planos de loteamento; a Lei 5.197, de 03 de janeiro de 

1967, chamada Lei de Proteção à Fauna; o Decreto-lei 221, de 28 de fevereiro de 

1967, cognominado Código de Pesca; e o Decreto-lei 248, de 28 de fevereiro de 

1967, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico, contendo diretrizes 

destinadas à fixação de programa governamental nos setores do saneamento 

básico e abastecimento de água, para combater a chamada “poluição dos pobres”. 
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Para cumprir e fazer cumprir essa legislação foi criado, pelo Decreto-lei 289, de 28 

de fevereiro de 1967, um órgão específico, vinculado ao Ministério da Agricultura: 

o IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

 

  Ainda na década de 60, o Brasil ganhou nova Constituição, em 1967, 

emendada em 1969, emenda esta que equivaleu a outra Carta Magna. Embora 

essas duas Cartas não tenham se preocupado em proteger o meio ambiente de 

forma específica, observam-se algumas referências diluídas a elementos do meio 

ambiente, como florestas, caça e pesca. Relativamente à Constituição de 1969, 

houve uma inovação em seu artigo 172, ao dispor que a lei regulará, mediante 

prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a 

intempéries e calamidades, e que o mau uso da propriedade impedirá o 

proprietário de receber incentivos e auxílios do Governo. 

 

  No início dos anos 70, o governo elaborou o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento, aprovado pela Lei nº 5.727, de 4 de novembro de 1971, para 

ser executado no período de 1972 a 1974. O plano continha alguns programas de 

redistribuição de terras e de estímulos à agropecuária do Norte e Nordeste, dentro 

de uma estratégia desenvolvimentista indiferente ao custo ambiental. O que se 

viu, ao fim e ao cabo, foi uma grande devastação da Amazônia. Este resultado 

negativo serviu para a mobilização da opinião pública, que passou a pressionar o 

Governo Federal no sentido de fazer cessar a agressão ambiental àquela região. 

A voz do povo se fez ouvir e a SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia, incentivadora dos grandes projetos agropecuários, deixou de 

aprová-los para a Amazônia, além de propor, em 1978, a criação de 12 áreas de 

florestas regionais de rendimento, com 40 milhões de hectares, para o fim de 

desenvolver aí projetos de manejo sustentado na região. 

 

  Em 1974, foi aprovado, pela Lei nº 6.151, o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que trouxe em seu bojo medidas de caráter conservacionista, 

como a que evitava o uso indiscriminado do fogo no preparo de áreas e a adoção 
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de práticas de rotação de culturas e descanso do solo, de modo a manter a 

produtividade das terras em níveis elevados. É importante destacar que a política 

ambiental traçada pelo II PND,  previa uma atuação em três principais áreas, a 

saber: 

 

• Política de meio ambiente na área urbana, com o propósito de 

evitar a ação poluidora no ar e na água, em decorrência da 

instalação de unidades industriais em locais inapropriados e de 

congestionamento de tráfego urbano, bem como para assegurar 

às populações das áreas metropolitanas a infra-estrutura mínima 

de esgotos adequados e de áreas de recreação; 

• Política de preservação de recursos naturais do país, mediante o 

uso correto do potencial hídrico, do ar, do solo e subsolo, da flora 

e da fauna, evitando ações predatórias e destruidoras das 

riquezas naturais; e 

• Política de defesa e proteção da saúde humana. 

 

  Ainda na década de 70, destacam-se algumas outras produções 

legislativas voltadas à questão ambiental: a Lei 6.225, de 14 de julho de 1975, 

referente à execução obrigatória, por parte do Ministério da Agricultura, de planos 

de proteção ao solo e de combate à erosão; o Decreto 76.470, de 16 de outubro 

de 1975, que criou o Plano Nacional de Conservação dos Solos; o Decreto-lei 

1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe sobre o controle da poluição do 

ambiente provocada por atividades industriais; e a Lei 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo. Foi também nesta década que 

se criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, pelo Decreto 73.030, de 

30 de outubro de 1973.  

 

  O III Plano Nacional de Desenvolvimento, aprovado pela resolução 

nº 1, de 5 de dezembro de 1979, do Congresso Nacional, para vigorar no período 

de 1980 a 1985, representa um elo entre a fase de evolução do direito ambiental e 
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a fase de sua consolidação, que se iniciava. Isto porque o referido plano 

estabelecia uma política ambiental a nível nacional, enfatizando que a 

preservação do meio ambiente, bem como a prevenção, controle e combate da 

poluição estariam presentes em todos os desdobramentos da política nacional de 

desenvolvimento e sua execução. 

 

  Como efeitos do III PND pode-se mencionar a edição da Lei 6.902, 

de 27 de abril de 1981, que previa a criação da Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental; e da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente no país. Esta última desponta como a mais 

importante lei ambiental brasileira, seja pela sua abrangência; seja pelos aspectos 

inovadores que trouxe, como a descentralização e a democratização das decisões 

relativas ao meio ambiente, quando o país ainda vivia sob o manto da ditadura 

militar e estava em vigor a Constituição de 1967, alterada pela emenda 

constitucional de 1969, que não trazia nenhuma preocupação específica com a 

questão ambiental. Assim, foi instituído o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, do qual participam órgãos e entidades de todas as unidades da 

federação, vinculados à questão ambiental; e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, destinado a assessorar, estudar e propor ao Governo 

diretrizes de política ambiental.  

 

  A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, consoante o disposto 

em seu artigo 2º, tem por escopo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, buscando assegurar condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico. Dentre os princípios nela insculpidos, todos de 

ordem pública, diga-se de passagem, salienta-se aquele voltado para a educação 

ambiental, que propiciará melhor capacitação da sociedade para uma participação 

mais efetiva na defesa e conscientização do valor do meio ambiente. 
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  A Política Nacional do Meio Ambiente traz consigo a possibilidade da 

participação civil nos conselhos, órgãos paritários que contam com representantes 

da sociedade civil organizada e do governo. 

 

  A inovação mais importante da mencionada lei foi a consideração do 

meio ambiente como um bem jurídico antonomamente tutelado, caracterizando a 

passagem de um paradigma estritamente antropocêntrico a outro de caráter misto, 

antropocêntrico-ecocêntrico.76 Diferentemente dos normativos até então 

existentes, que traziam, aqui e ali, dispositivos de proteção ou utilização racional 

de determinados recursos naturais, a nova lei tutela o meio ambiente em face de 

uma nova consciência preservacionista. 

 

  A Lei 6.938/81 traz, também, uma nova concepção de 

responsabilidade civil, ao prever em seu artigo 14, § 1º, que a obrigação 

reparatória independerá da existência de culpa, passando a decorrer apenas da 

demonstração do dano e do nexo de causalidade. É a chamada responsabilidade 

objetiva. 

 

  Outro importante instrumento trazido pela referida lei é o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA), regulamentado pela Resolução CONAMA 001, de 23 de 

janeiro de 1986, que definiu o que seja impacto ambiental e quais as atividades 

que estão sujeitas a este estudo, o qual deve contemplar todas as alternativas 

tecnológicas possíveis à realização do projeto e, até mesmo, a sua não execução; 

a análise dos meios físico, biológico e das relações sócio-econômicas que irão 

surgir com a instalação do projeto objeto do estudo; a definição das medidas 

minimizadoras dos impactos negativos como os equipamentos de controle e 

sistemas de tratamento dos despejos; e a elaboração de um programa de 

acompanhamento dos impactos positivos e negativos, indicando quais parâmetros 

serão utilizados. Este estudo, na visão de Antonio Herman Benjamin, mais que um 

                                            
76 BENJAMIM, Antonio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, Ano 3, n. 9, p. 21, jan./mar. 1998. 
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mero instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, acaba por representar 

um mecanismo de controle da discricionariedade da Administração Pública em 

sede ambiental.77 

 

  A já referida Resolução CONAMA 001 prevê, ainda, a elaboração do 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como condição para a concessão de 

licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Este 

relatório deverá ser redigido em linguagem acessível ao público leigo e deverá ser 

ilustrado com mapas, quadros, gráficos, de modo que a população possa entender 

as vantagens e desvantagens do projeto e as conseqüências de sua 

implementação para o meio ambiente. Uma de suas características mais 

importantes é a publicidade de suas informações, estando previsto claramente no 

artigo 11 da sobredita Resolução CONAMA 001/86 que, respeitado o sigilo 

industrial requerido e comprovado pelo interessado, o público terá acesso ao 

RIMA nos centros de documentação e bibliotecas do IBAMA e do órgão estadual 

de controle ambiental e também a realização de audiências públicas, estas 

previstas no § 2º, do mesmo artigo. 

 

  Outra previsão de grande repercussão prática da Lei 6.938/81 foi a 

concessão de legitimidade ao Ministério Público para propor ação civil e penal 

contra os causadores de dano ao meio ambiente. 

  

  Foi, porém, com a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, Lei da Ação 

Civil Pública, que se criou um instrumento processual adequado para fazer valer o 

direito a um ambiente sadio, legitimando o Ministério Público, a União, os Estados, 

os Municípios, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista ou associações que estejam vinculadas à proteção do meio 

ambiente, para ingressarem em Juízo, na defesa da preservação ambiental. 

                                            
77 BENJAMIN, Antonio Herman V. Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites da 
discricionariedade administrativa. Revista Forense, Rio de Janeiro, Ano 88, n. 317, p. 45, jan./mar. 
1992. 
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  Todas as normas até aqui mencionadas contribuíram para a 

consolidação do Direito Ambiental, conferindo-lhe princípios, objetivos e 

instrumentos de política ambiental bem definidos. O último Plano Nacional de 

Desenvolvimento, conhecido como o da Nova República, aprovado pela Lei 7.486, 

de 06 de junho de 1986, para viger no período de 1986 a 1989, já dedicou capítulo 

especial à Política Ambiental, estabelecendo diretrizes e linhas prioritárias de 

ação. 

 

  A Constituição de 1988, que inaugurou a fase de aperfeiçoamento do 

Direito Ambiental, conferiu tratamento destacado a esse direito, dedicando-lhe um 

capítulo inteiro (Capítulo VI – Do meio ambiente, do Título VIII – Da ordem social). 

Estabeleceu, em seu art. 225, caput, ser o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

atribuindo não só ao poder público, mas a toda a coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Colocou o Brasil dentre os 

países detentores das legislações preservacionistas mais avançadas do mundo, 

destacando-o no cenário mundial, pela abrangência e profundidade com que 

tratou do tema, culminando com a realização, no Rio de Janeiro, em 1992, da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como a ECO-92.  

 

  A Carta Política de 1988 guarda relação muito próxima com a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, tendo incorporado os mesmos princípios e 

objetivos desta, podendo-se afirmar que a Lei 6.938/81 foi inteiramente 

recepcionada pela Carta Magna. Dentre os princípios adotados pela Lei Maior 

destacam-se: o do desenvolvimento sustentado, ao declarar o direito do cidadão a 

um meio ambiente saudável e que este possa ser preservado para as gerações 

futuras (art. 225, caput); o do poluidor-pagador, ao prever o repasse ao agente do 

custo da agressão ambiental (art. 225, §§ 2º e 3º); o da prevenção, ao determinar 

a realização de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de projeto ou 
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atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente 

(art. 225, § 1º, IV); o da educação ambiental, que visa conscientizar, 

principalmente os jovens, da importância da proteção e conservação dos recursos 

naturais, que são finitos, como forma de possibilitar a vida no planeta, 

especialmente para as gerações futuras (art. 225, § 1º, VI). 

 

  Nessa fase de aperfeiçoamento do Direito Ambiental, merece 

destaque a criação do Programa Nossa Natureza, implantado em 1989, por meio 

do qual se procurou corrigir deficiências da legislação existente, alterando 

importantes leis como o Código Florestal; reestruturando toda a administração 

ambiental, de forma a aprimorar sua estrutura, unificando num só órgão, o  

IBAMA, a atividade administrativa ambiental e extinguindo órgãos com atividades 

paralelas (Sudepe, Sema, IBDF), tornando a máquina burocrática menos 

emperrada e mais eficiente. Destaque-se, ainda, a criação da Secretaria do Meio 

Ambiente, vinculada à Presidência da República e com status de Ministério. 

 

  No final da década de 90, entrou em vigor a Lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, chamada de Lei Penal Ambiental, mas cujos efeitos não se 

restringem à repressão criminal, pois trata também das infrações de natureza 

administrativa e suas respectivas sanções. 

 

  A preocupação com a questão ambiental, cuja proteção é 

reconhecida como necessária para a própria existência do segmento social, na 

medida em que sua degradação incide de forma negativa sobre a qualidade de 

vida e bem-estar dos cidadãos, não conhece recuos. Alargam-se os cursos sobre 

Direito Ambiental, disciplina que passa a fazer parte dos currículos de graduação e 

pós-graduação das universidades; e, na área judicial, criam-se varas 

especializadas em matéria ambiental, tal como ocorreu em Manaus, Cuiabá e 

Vitória. 
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  Por outro lado, essa preocupação com a defesa e preservação do 

meio ambiente não pode se constituir em empecilho ao avanço da nossa 

sociedade, até mesmo pelo fato de que o desenvolvimento econômico também 

representa um valor constitucional, insculpido no artigo 3º, inciso III, da Carta 

Magna.78  

 

  As atividades agrícolas, comerciais e, principalmente, industriais, 

como os conglomerados urbanos e os veículos, sempre implicam em alguma 

forma de poluição, mas são inerentes ao processo de desenvolvimento. Enquanto 

provocarem alterações no meio ambiente que possam ser consideradas normais e 

toleráveis, não merecem contenção e repressão, providências necessárias apenas 

quando se tornarem intoleráveis e prejudiciais à sociedade.  

 
Para tanto, há necessidade de prévia fixação técnica e legal dos 
índices de tolerabilidade de cada ambiente, para cada atividade 
poluidora, não se compreendendo nem se legitimando as formas 
drásticas de interdição de indústrias e atividades lícitas, por critérios 
pessoais de autoridade, sob o impacto de campanhas emocionais 
que se desenvolvem em clima de verdadeira psicose coletiva de 
combate à poluição.79 

 

                                            
78 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III – erradicar a 
probreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
79 MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção ambiental e ação civil pública. Revista Justitia, São Paulo, 
Ano 48, n. 135, p. 90, jul./set. 1986. 
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Capítulo IV – Dano ambiental 
 

Sumário: 4.1 Notas características.  4.2 A questão do 
dano futuro.  4.3 Titular do direito à reparação.  4.4 
Dano moral ambiental.  

 

 

  Ainda que seja um dos elementos necessários à configuração da 

responsabilidade civil, o dano em si não tem merecido dos doutrinadores maiores 

considerações a seu respeito, eis que tem suscitado muito pouca controvérsia. 

 

  Consiste o dano em qualquer diminuição ou alteração de um bem 

destinado à satisfação de um interesse. 

 

  Nem todas as coisas são relevantes para a ordem jurídica. Aquelas 

que permitem a satisfação de uma necessidade são consideradas como bem; e a 

posição de uma pessoa, grupo ou coletividade relativamente ao bem capaz de 

satisfazer-lhe uma necessidade é chamada interesse. Justamente por essa 

capacidade de satisfação de necessidades é que as coisas passam a ser 

consideradas um bem e diante do interesse que recai sobre as mesmas, passam 

a ser tuteladas pela ordem jurídica. 

 

  O dano, genericamente considerado, pode conter um elemento 

material, representado por um fato físico, e um elemento formal, representado por 

um fato jurídico, na medida em que for considerado relevante para a produção de 

efeitos jurídicos. Tais elementos não coexistem necessariamente. É possível a 

configuração de um dano físico que não implique em um dano jurídico, como na 

hipótese em que uma pessoa quebra um aparelho eletrodoméstico de sua 

propriedade. Por outro lado, o dano pode ser essencialmente jurídico, sem 

implicação física, como no casos dos danos morais. 
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  A idéia de dano que se nos apresenta relevante corresponde a uma 

ofensa a bens ou interesses alheios que sejam protegidos pela ordem jurídica. 

 

  Em regra, as abordagens que se fazem sobre o dano ambiental 

voltam-se mais para casos concretos e a forma de sua reparação. Tal se deve à 

dificuldade encontrada pelos autores para a conceituação do que seja dano 

ambiental. 

 
  Vladimir Passos de Freitas, ao discorrer sobre a matéria, traz a lume 

a advertência de Adalberto Albamonte, no sentido de que “o ambiente pertence a 

uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais fácil intuir que definir, dada a sua 

riqueza de conteúdo e a dificuldade de uma classificação jurídica adequada”. 80 

 

  Com efeito, a reflexão sobre o tema suscita, desde logo, alguns 

questionamentos: como identificar se uma determinada alteração no meio 

ambiente caracteriza-se como dano ambiental? Quem é a vítima do dano 

ambiental? Os elementos componentes do meio ambiente são juridicamente 

tutelados de per si? O dano ambiental tem natureza patrimonial ou moral?  

 

 4.1 Notas características 
 
  É cediço que toda atividade humana se repercute sobre o ambiente, 

mostrando-se suscetível de o degradar e efetivamente o fazendo. Não se pode, 

contudo, sujeitar todas elas à tutela do Direito, fazendo-se necessário estabelecer 

fronteiras entre aqueles danos admissíveis e aqueles inaceitáveis, o que implica 

na definição de índices ou níveis de poluição a partir dos quais se poderá 

considerar a existência de dano ecológico e a conseqüente limitação ou proibição 

das atividades ou modus operandi que ultrapassem os índices ou níveis fixados.81 

                                            
80 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 167. 
81 CRUZ, Branca Martins da. Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, Ano 2, n. 5, p. 27, jan./mar. 1997. 
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  No estágio atual da sociedade, é impossível imaginar a inexistência 

de fábricas, indústrias, atividade mineral, atividade agropecuária, concentrações 

populacionais, veículos automotores etc. Via de conseqüência, a fumaça das 

respectivas chaminés, as escavações para aproveitamento das jazidas minerais, a 

pressão dos grandes centros, a emissão de gases pelos veículos são, em 

princípio, fatos normais que, por si só, não ensejam a obrigação de indenizar.  

 

  Pois bem, quando se fala em dano ambiental, quer-se referir à 

alteração indesejável ao conjunto de elementos chamados meio ambiente e os 

efeitos que esta modificação gera sobre a saúde das pessoas e seus interesses.  

 

  Com efeito, o meio ambiente sadio e equilibrado, a que alude o 

artigo 225, caput, da Carta Magna, constitui a expressão de um valor inerente à 

dignidade da pessoa humana, tendo sido esta a razão de lhe ser dado assento 

constitucional. A sadia qualidade de vida imprescinde de um ambiente sadio e 

equilibrado. Percebe-se, assim, que a preocupação com a tutela do meio ambiente 

ganha relevo na medida de sua essencialidade para a sobrevivência e o bem estar 

do homem,  tendo, portanto, caráter instrumental e não valor de per si. É esta 

visão antropocêntrica que prevalece na doutrina pátria. Note-se, ademais, que a 

Constituição Federal estipula o dever de defesa e proteção ao meio ambiente em 

prol das presentes e futuras gerações humanas, tendo erigido o ser humano à 

primeira e decisiva realidade, transformando seus direitos no fio condutor de todos 

os ramos jurídicos. 

 

  Todavia, com o crescimento da consciência ecológica, começa a 

ganhar força uma visão biocêntrica, que atribui valor intrínseco à natureza, 

transcendente à mera satisfação dos interesses e necessidades humanas, 

fazendo surgir um respeito moral por ela. Essa a moderna tendência do Direito 

Ambiental, que não quer significar a redução do status moral do ser humano, mas 

sim a compreensão de que, enquanto atores de um mesmo cenário biótico, cabe 
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aos seres humanos adotar uma postura ética e uma interpretação ecológica acima 

de uma concepção egoísta de que a natureza se presta apenas à satisfação de 

suas necessidades.82 

 

  A idéia de dano ambiental está atrelada ao significado de meio 

ambiente, termo este integrado por vários elementos, como o patrimônio natural, 

artificial e cultural. 

 

  O legislador pátrio ofereceu uma definição dos termos meio 

ambiente e poluição no artigo 3º, da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Veja-se o que diz a Lei: 

 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas; 
(....) 
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 
 

  Extrai-se da definição de meio ambiente que a preocupação do 

legislador não se restringiu ao homem, mas a todas as formas de vida. Por sua 

vez, quando trata da poluição, o legislador a relacionou com a degradação 

ambiental, a qual, a teor do disposto no inciso II, do mesmo artigo, corresponde à 

gradual alteração negativa do ambiente resultante de atividades humanas que 

podem causar desequilíbrio e destruição, parcial ou total, dos ecossistemas. Com 

isso, é certo afirmar que a poluição a que se refere a Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente é aquela decorrente, direta ou indiretamente, da ação humana. 

                                            
82 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I – Florestas.. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 31. 
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  Nessa linha, Paulo de Bessa Antunes esclarece que a poluição 

consiste numa situação fática, causada pela ação humana e que altera 

negativamente uma determinada realidade. Salienta que a poluição, como o dano 

ambiental, somente podem ser compreendidos relativamente a uma realidade 

previamente estabelecida, caracterizando a transgressão de um padrão, fixado 

como o normal.83 O autor atribui caráter geral à poluição e a divide em: a) poluição 

em sentido estrito - aquela que não chega a alterar a ordem ambiental, sendo 

desprezível sob este aspecto, embora possa, em determinados casos, contribuir 

para a ocorrência de um dano ambiental; b) dano ambiental – aquela poluição 

que, ultrapassando limites do desprezível, causa alterações adversas no 

ambiente; e c) crime ambiental – aquela poluição em níveis tais que possam 

atingir gravemente os bens jurídicos tutelados pela norma. Neste último caso, 

reconhece necessária a caracterização concreta de ameaça de prejuízo à saúde 

humana, ou a morte de um número importante de animais, ou a destruição 

significativa da flora. 

 

  Certo é que, nem toda alteração negativa do meio ambiente poderá 

ser qualificada como poluição ou dano ambiental. É preciso que haja uma norma 

que proíba determinada atividade ou proteja determinado bem ecológico para se 

caracterizar o dano ambiental. E essa norma estabelecerá os índices de 

tolerância, os padrões de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade 

poluidora. Assim, somente haverá dano ambiental que enseje reparação quando 

ocorrerem alterações no meio ambiente intoleráveis ou prejudiciais à comunidade, 

o que se irá aferir a partir dos padrões pré-fixados84, evitando-se, assim, as formas 

drásticas de interdição de indústrias e atividades lícitas por critérios pessoais da 

autoridade. 

 

                                            
83 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2000, p. 173. 
84 SANCHEZ, Antonio Cabanillas. La reparación de los daños al medio ambiente. Pamplona: 
Aranzadi, 1996, p. 146. 
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  Ocorre que, estando o conceito de dano ambiental atrelado ao de 

meio ambiente, e sendo este um conceito aberto, sujeito a ser preenchido 

casuisticamente, em conformidade com as situações concretas que se 

apresentem ao aplicador do Direito, o mesmo ocorre com o dano ambiental.  

Talvez por essa razão não tenha o legislador pátrio conceituado expressamente o 

dano ambiental, mas apenas delimitado as noções de meio ambiente e poluição. 

Portanto, poderão advir situações em que, ainda que haja a estrita observância 

dos padrões técnicos, ocorra o dano ambiental indenizável.85 

 

  A análise da questão requer equilíbrio e imparcialidade de espírito, 

sopesando fatores como a adequação da norma ambiental; se correta a 

implementação dos projetos ambientais; se o dano decorre da atividade normal da 

empresa ou decorreu de ato imprevisto, como o rompimento de uma tubulação ou 

a danificação inesperada de um filtro etc.86 

 

  É preciso ter presente que o dano ambiental se configura uma vez 

caracterizada a perda da capacidade funcional do bem natural protegido pelo 

sistema jusambiental. A anormalidade exigida para configuração do dano situa-se 

no plano fático e não normativo.87 Esta conclusão se extrai da própria dicção do 

artigo 3º, inciso III, da Lei 6.938/81, segundo a qual a poluição resulta da 

degradação, que se tipifica pelo resultado danoso, independentemente da 

inobservância das regras ou padrões específicos. 

   

  As normas administrativas existentes nada mais significam que um 

teto, uma fronteira, além da qual não é lícito passar. Mas, não são idôneas para 

                                            
85 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2a. ed., São 
Paulo:  Revista dos Tribunais, 2001, p. 421. 
86 FREIRE, William. Direito Ambiental Brasileiro. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2000, p. 157-158. 
87 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do 
dano através da restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 148. 
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exonerar o empreendedor de verificar por si mesmo se sua atividade é ou não 

prejudicial. 88 

 

  Como acertadamente conclui José Rubens Morato Leite, para a 

caracterização do dano ambiental, “importa, sim, examinar, no caso concreto, se a 

alteração ambiental prejudicou ou não a capacidade de uso do bem ambiental ou 

a capacidade funcional ecológica protegida pelo direito”, haja vista que, em alguns 

casos, os padrões oficiais se dissociam da realidade sanitária e ambiental, 

conduzindo a que, mesmo em se observando a norma, as pessoas e a natureza 

sofram prejuízos.89 

 

  Portanto, a certeza da existência de um dano ao meio ambiente 

depende de diversos fatores, desde a vigência de normas jurídicas ou técnicas 

que o afirmem, até às peritagens científicas e tecnológicas que o atestem. É, pois, 

na determinação do dano ambiental que a interdisciplinariedade mais se faz sentir, 

pois é em outras áreas do conhecimento que o legislador colherá elementos para 

fixar os índices de degradação que sejam admissíveis ou avaliar corretamente os 

efeitos de determinada ação sobre o ambiente, de modo a concluir se houve ou 

não um dano ecológico. Este aspecto se reveste de curial importância, pois a 

incerteza científica obstrui a certeza jurídica, seja no plano da produção das 

normas, seja no da respectiva aplicação, quando existentes. E, sem 

reconhecimento da existência de dano, não poderá haver repressão nem 

reparação deste, como também fica prejudicada a prevenção de danos futuros.90 

 

  Recaptulando a lição de Paulo Afonso Leme Machado, o dano deve 

traduzir um sentido de anormalidade, uma ruptura do equilíbrio do sistema que, 

                                            
88 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2ª. ed., São 
Paulo, Revista dos Tribunais, pg. 433. 
89 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 197. 
90 CRUZ, Branca Martins da. Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo, Ano 2, n. 5, p. 27-29, jan./mar. 1997. 
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quando ocorre, deixa clara a transposição do limite de tolerabilidade e enseja a 

responsabilidade civil. 

 

  A doutrina destaca três características do dano ambiental: a) a 

anormalidade, no sentido de uma modificação das propriedades físicas e químicas 

dos elementos naturais de tal grandeza que venham a perder, total ou 

parcialmente, sua propriedade ao uso; b) a periodicidade, eis que não se mostra 

suficiente para a configuração de um dano a eventual emissão poluidora; e c) a 

gravidade, verificada quando restar ultrapassado o limite máximo de absorção de 

agressões que possuem os seres humanos e os elementos naturais.91 A 

gravidade e a anormalidade estão intimamente ligadas, na medida em que o 

prejuízo verificado deve ser grave e, em o sendo, é anormal. No que concerne à 

periodicidade, releva mencionar que não está adstrita à noção de lapso temporal, 

mas sim do tanto suficiente para a produção de um dano substancial e grave, não 

se verificando, por exemplo, no caso de ruídos momentâneos. 

   

 4.2 A questão do dano futuro 

 

  O dano é sempre pressuposto da responsabilidade civil. Com efeito, 

pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade 

sem dano, pois não haverá o que reparar ou indenizar. 

 

  No âmbito do direito civil inocorre o que os penalistas chamam de 

crimes de mera conduta, para os quais é indiferente a concretização de um dano. 

Isto porque a responsabilidade civil tem por escopo reparar o prejuízo causado à 

vítima, restabelecendo o stato quo ante ou indenizando-a. Nesse diapasão, 

condenar o agente que se desvirtuou da conduta ou procedimento estabelecido 

pela norma jurídica, mas que, com isso, não causou dano a terceiros, a arcar com 

                                            
91 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 253. 
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alguma indenização, significaria propiciar um enriquecimento sem causa para o 

beneficiário dessa indenização, e a imputação de uma pena para o infrator.  

 

  O dano deve, portanto, ser certo e atual para que exsurja a 

responsabilidade civil. Fala-se em dano certo no sentido de que não se há de 

admitir a reparação de dano meramente hipotético, eventual ou conjuntural, ou 

seja, aquele que pode não vir a se concretizar. E a atualidade se refere à 

consumação dos atos e fatos lesivos, e não propriamente ao dano em si.  

 

  Sobretudo em matéria ambiental, verificam-se situações em que o 

prejuízo causado só se manifestará em tempo futuro, ainda que se possa, com 

base no conhecimento científico atual, atestar os efeitos danosos de determinada 

atividade ou conduta.  Não se requer, portanto, na responsabilidade civil por danos 

ambientais, que o prejuízo esteja inteiramente realizado, bastando que se tenha 

certeza de que se produzirá. Este parece ser o sentido da ameaça prevista no 

conceito de Maria Isabel de Matos Rocha, para quem o dano ambiental 

caracteriza-se como “a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio ambiental, levada 

a cabo por atividades, condutas ou até uso nocivo da propriedade”92.  

 

  Nesses casos, todavia, a ação de responsabilidade civil não teria 

pedido indenizatório, mas sim inibitório ou condenatório de obrigação de fazer ou 

não fazer, salvo se o processo de dano desencadeado não tivesse como ser 

revertido. 

 

  Esse entendimento, conquanto amparado no princípio da ampla 

reparação do dano ambiental, permite remanesça uma questão, na hipótese de 

pedido indenizatório: ante a célere evolução da ciência nos dias atuais, é possível 

o surgimento de algum mecanismo hábil a impedir a concretização do dano futuro, 

atestado no momento do ajuizamento da ação ambiental. Assim, seria possível, 

                                            
92 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. Revista de Direito Ambiental, 
São Paulo, Ano 5, n. 19, p. 131, jul./set. 2000. 
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amanhã, impedir a concretização de um resultado antevisto hoje, o que implicaria 

dizer que a responsabilização estaria ocorrendo por dano hipotético. Poderia 

ocorrer a quebra do nexo causal antes da concretização do dano, o que implicaria 

o afastamento da própria norma legal que prevê a responsabilidade civil 

ambiental, cujos pressupostos para responsabilização são o dano e o nexo de 

causalidade. 

 

  Outro aspecto que se coloca e que mereceu atenta observação do 

professor Andreas Krell, em seu artigo sobre a concretização do dano ambiental, é 

que, muitas vezes, ao conceder autorização para o desenvolvimento de 

determinada atividade que onera os recursos naturais, a autoridade pública leva 

em consideração os efeitos negativos sobre o meio ambiente, desde logo 

constatáveis, sopesando os futuros impactos ambientais e os benefícios oriundos 

da atividade poluidora. É o que ocorre na avaliação de um Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), documento obrigatório no licenciamento de atividades 

potencialmente causadoras de significativo impacto no meio ambiente. Pode 

ocorrer que, justamente para fazer face à reparação dos danos ambientais 

causados pela atividade, o licenciamento exija a implantação de uma unidade de 

conservação de domínio público e uso indireto, como prevê o artigo 1º, da 

Resolução n. 2/96, do CONAMA. Cumprida a exigência do órgão ambiental pelo 

particular, ficaria difícil sustentar que o efeito negativo do empreendimento para o 

ecossistema ainda possa ser qualificado como dano ambiental, levando à 

responsabilidade civil por sua reparação.93 

 

 4.3 Titular do direito à reparação 
   

  O dano ambiental tanto pode designar alterações nocivas ao meio 

ambiente globalmente considerado, que é comum à coletividade, quanto os efeitos 

que estas alterações provocam na saúde das pessoas e em seus interesses, ou 

                                            
93 KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental: algumas objeções à teoria do risco 
integral. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Ano 35, n. 139, p. 31-32, jul./set. 1998. 
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seja, um dano ricochete aos interesses legítimos de particulares.94 O dano, na sua 

concepção coletiva, é independente e autônomo em relação ao dano individual.  

 

  O dano ambiental individual impõe a um particular um prejuízo nos 

seus bens protegidos, como a propriedade ou sua saúde, através da degradação 

do meio ambiente. É o caso, por exemplo, de problemas de saúde pessoal em 

decorrência da emissão de gases poluentes; e da infertilidade do solo de uma 

fazenda em razão de poluição do lençol freático. 

 

  Em tais hipóteses, ao pugnar pela reparação da ofensa ao seu 

patrimônio e demais valores, estará o interessado, de forma mediata, propiciando 

a tutela do meio ambiente. E, mesmo objetivando, em primeiro plano, a defesa do 

seu interesse individual, poderá valer-se dos mecanismos de proteção do meio 

ambiente, fundando seu pedido em responsabilidade objetiva do causador do 

dano, na forma do § 1º., do artigo 14, da Lei 6.938/81, provando que a sua lesão 

pessoal foi oriunda de um ato de poluição ou degradação ambiental. 

 

  Consigne-se, ainda, a possibilidade do cidadão, via ação popular, 

buscar a proteção individual do seu direito subjetivo fundamental a um ambiente 

equilibrado. É que o artigo 5º., inciso LXXIII, da Constituição Federal estatui que: 

 
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

  

  Este instrumento possibilita que o cidadão concretize seu dever 

constitucional de proteger o ambiente equilibrado, para as gerações presentes e 

futuras. 

 

                                            
94 ALSINA, Jorge Bustamante. Derecho ambiental: fundamentación y normatividade. Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot, 1995, p. 45. 
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  Nas sábias palavras de Canotilho95: 

 
se do ponto anterior saiu reforçada a idéia da existência de um novo 
valor que reveste cada vez maior importância para a comunidade 
jurídica organizada – valor esse que, pelo menos nesse sentido, é 
sobretudo compreendido na sua dimensão pública ou coletiva – 
importa em todo caso ainda mostrar que essa sua natureza não 
prejudica (mas, pelo contrário, reforça) a circunstância de o 
ambiente dever ser também assumido como direito subjetivo de 
todo e qualquer cidadão individualmente considerado. Isto é claro se 
compreendermos que o ambiente, apesar de um bem social 
unitário, é dotado de uma indiscutível dimensão pessoal. 

 

  Nas hipóteses de ação popular por dano ambiental individual, 

considerando sua destinação à proteção de um bem jurídico de dimensão coletiva 

ou difuso, o ressarcimento não se faz em prol do indivíduo, mas sim da 

coletividade. 

 

  Já o chamado dano ecológico puro não se reflete diretamente na 

esfera jurídica de outrem. É o caso, por exemplo, da extinção de uma espécie 

animal em decorrência de ações de caça intensiva.  

 

  Tanto a Lei 6.938/81 como a própria Constituição Federal de 1988 

erigiram o meio ambiente equilibrado como um valor jurídico autônomo, direito 

subjetivo de todos e de cada um. Um direito coletivo, difuso, meta-individual. 

 

  O dano ambiental, no nosso sistema jurídico, manifesta-se 

precipuamente no plano coletivo, atingindo a sociedade no seu interesse difuso de 

dispor de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

  A tutela do meio ambiente em sua acepção coletiva, no plano 

jurídico-processual, é instrumentalizada, primordialmente, pela ação civil pública e 

pela ação popular. 

                                            
95 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Introdução ao direito do ambiente. Lisboa: Universidade 
Aberta, 1998, p. 26-27. 
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 4.4 Dano moral ambiental 
 

  O dano moral consiste nos reflexos negativos das lesões a um bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade 

física e psíquica, a imagem, o nome, a intimidade, a privacidade.  Carece de 

dimensão econômica, estando vinculado ao plano subjetivo, à dignidade pessoal e 

a outros atributos ligados à personalidade. 

 

  Tendo a Constituição Federal de 1988 consagrado a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de 

Direito, deu ao dano moral uma enorme dimensão, haja vista que a dignidade 

humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de 

todos os direitos personalíssimos.96 

 

  Nesse sentido, a enumeração contida no inciso X, do art. 5º, da 

Carta Magna97, apresenta-se como meramente exemplificativa, sendo lícito à 

jurisprudência e à lei ordinária aditar outros casos. A Constituição apenas 

estabeleceu o mínimo nesse inciso, bem como no inciso V, quando trata do dano 

à imagem. Esta a interpretação mais consentânea com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, que norteia nossa Carta Política, e com o § 2º, do mesmo artigo, 

segundo o qual os direitos e garantias expressos na Carta Magna não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.98 

                                            
96 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3ª. ed., São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 85. 
97 X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
98 Questão relativa ao dano moral que gera controvérsia na doutrina e na jurisprudência, refere-se 
à possibilidade de atingir uma pessoa jurídica. Uma corrente sustenta que as lesões às pessoas 
jurídicas têm repercussão exclusiva sobre suas atividades econômicas, salvo nos casos em que 
atinjam diretamente os sócios ou acionistas. Reclamam, por isso, técnica de reparação específica, 
não se confundindo com os bens jurídicos traduzidos na personalidade humana. Deve o intérprete 
atentar para a diversidade de princípios e de valores que inspiram a pessoa física e a jurídica. 
Outra corrente, à qual nos filiamos, admite o dano moral da pessoa jurídica, partindo de uma 
distinção entre a honra subjetiva, exclusiva do ser humano e caracterizada pela dignidade, decoro 
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  Ora, o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é essencial à 

sadia qualidade de vida, vale dizer, representa um valor indispensável à 

personalidade humana.  

 

  Na expressão de Morato Leite99, o direito ao meio ambiente funciona 

como um bem instrumental ao desenvolvimento da personalidade humana, 

devendo ser considerado como um direito de personalidade extrínseco e de 

dimensão coletiva, que, em sua cota parte, pertence singularmente ao indivíduo. 

Daí se concluir pela possibilidade da ocorrência de dano ambiental moral tanto em 

caráter particular como coletivo. Com efeito, desde quando o dano moral se 

liberou dos limites da dor, do vexame, do abalo psíquico, assumiu uma definição 

objetiva de qualquer lesão extrapatrimonial. E, nesse diapasão, a própria 

coletividade pode ser atingida no seu patrimônio histórico, ambiental, cultural etc. 

A diminuição da qualidade de vida, através da degradação ambiental, traz 

enormes transtornos imateriais à coletividade. 

 

  A doutrina elenca como hipóteses de dano moral ambiental a queima 

da palha de cana-de-açúcar, que causa à população doenças pulmonares, 

prejudicando a saúde e a qualidade de vida da comunidade; a destruição de 

sambaqui, através da retirada de barreira do terreno limítrofe, afetando tanto um 

patrimônio cultural como um valor ambiental, ecológico da população; o risco na 

inutilização, distribuição e estocagem do metano, combustível comprado para 

suprir a falta de álcool, ofendendo a coletividade material e moralmente; a 

publicidade anti-ambiental, afetando indivisivelmente a moral do público;  o aterro 

de lagoa, ferindo a paisagem, ocasionando um dano a valor paisagístico e 

ambiental para a comunidade local, entre outros.100 

                                                                                                                                     
e auto-estima; e a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a 
sociedade, comum às pessoas físicas e jurídicas. 
99 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 289. 
100 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 101. 
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  Esses desequilíbrios ocorridos no meio social acarretam abalos nos 

alicerces da sociedade. Por essa razão evoluiu-se para o entendimento de que a 

personalidade, em sua acepção difusa, possa ser suscetível de dano extra-

patrimonial. Assim, os direitos da personalidade evoluem e já podem ser 

visualizados e inseridos como valores ambientais de caráter difuso, posto que 

atingem direitos essenciais ao desenvolvimento de toda coletividade. 

 

  Conforme a lição de SENDIM, 

 
 a dor, em sua acepção coletiva, é ligada a um valor equiparado ao 
sentimento moral individual, mas não propriamente este, posto que 
concernente a um bem ambiental, indivisível, de interesse comum, 
solidário e relativo a um direito fundamental de toda coletividade. 
Trata-se de uma lesão que traz desvalorização imaterial ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e concomitantemente a outros 
valores inter-relacionados como a saúde e a qualidade de vida. A 
dor, referida ao dano extra-patrimonial ambiental, é 
predominantemente objetiva, pois se procura proteger o bem 
ambiental em si e não o interesse particular subjetivo.101  

 

  Ainda se apresenta bastante discreta a admissão, na prática, da 

configuração de um dano moral afeto à coletividade. Todavia, temos como 

bastante clara a mens legislatoris do constituinte de atribuir a maior abrangência 

possível ao que preceituam os incisos V e X, do artigo 5º., da Lei Maior, na 

medida em que se absteve de qualquer espécie de restrição que pudesse 

conduzir à conclusão de afastar o dano moral causado à coletividade ou a certos 

grupos de indivíduos. 

  

  A previsão infraconstitucional de reparação do dano moral ambiental 

coletivo encontra-se no caput do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, com a 

redação que lhe deu o artigo 88 da Lei 8.884/94, verbis: 
 

                                            
101 SENDIM, José de Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do 
dano através de restauração natural. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 164 
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Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados: I – ao meio ambiente; …. IV – a qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo. 

    

  O dano moral ambiental pode ocorrer, por exemplo, na hipótese de 

destruição de uma floresta existente em área indígena, repercutindo direta e 

imediatamente no modo de vida dos índios, afetando sua qualidade de vida ou o 

desenvolvimento de seus costumes e tradições, bem como a projeção de seus 

valores para as futuras gerações. Resulta da impossibilidade dessa comunidade 

de estar e desfrutar de suas terras saudáveis, ecologicamente equilibradas, como, 

aliás, lhe assegura a Constituição Federal (art. 231, § 1º). 

   



 113

Capítulo V – Natureza e alcance da responsabilidade civil por dano ambiental 
   

Sumário: 5.1 Excludentes de responsabilidade. 5.1.1 
Caso fortuito e força maior.  5.1.2 Fato de terceiro.  
5.1.3 Fato exclusivo da vítima.  5.1.4 Exercício regular 
de direito.  5.1.5 Legítima defesa.  5.1.6 Estado de 
necessidade.  5.2 Critérios de identificação do nexo 
causal.  5.2.1 Teoria da equivalência das causas.  
5.2.2 Teoria da causalidade adequada.  5.2.3 Teoria 
da causalidade imediata.  5.3 Teorias do risco que 
informam a responsabilidade objetiva.  5.3.1 Risco 
integral.  5.3.2 Risco-proveito.  5.3.3 Risco criado. 
5.3.4 Teoria que deve ser adotada na 
responsabilidade civil ambiental. 

 

 

  A teor do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, o poluidor é obrigado a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro afetados 

por sua atividade, independentemente de culpa. 

 

  Evidenciada a natureza objetiva da responsabilidade civil, 

preconizada no mencionado diploma legal, depreende-se do teor do normativo 

que esta responsabilidade está umbilicalmente ligada à atividade do poluidor. 

 

  A forma objetiva da responsabilidade civil, baseada no risco, é 

resultado da potencialidade perigosa de diversas atividades implementadas a 

partir do advento da industrialização, que geraram numerosos danos, cuja 

reparação não era atingida no sistema da responsabilidade fundada na culpa. 

Necessitava-se de um mecanismo que garantisse a proteção da vítima contra um 

dano injusto, embora proveniente de uma atividade lícita. A nova regra veio 

assegurar proteção contra o risco gerado pela atividade. 

 

  A imputação da responsabilidade se dá por uma presunção de que o 

perigo inerente à atividade contribuiu para o evento danoso, prescindindo-se da 

aferição de qualquer conduta culposa do agente.  

 



 114

  Carlos Alberto Bittar define atividades perigosas por meio de critérios 

naturais e jurídicos. Os primeiros consideram a natureza perigosa da atividade 

com base em sua própria condição ou pelos meios empregados. Dentre estes 

meios se incluem diferentes veículos, máquinas, objetos e utensílios que devem 

ser tomados em um sentido dinâmico, como instrumentos nas mãos do homem. 

Isto porque, no sentido estático, o dano causado por estes bens é regido pela 

responsabilidade pelo fato das coisas. Os segundos pautam-se pelo 

reconhecimento de tal periculosidade pela prática legislativa e pela 

jurisprudência.102  

 

  Segundo o escólio de Maria Helena Diniz, o perigo protegido pela lei 

deve resultar do exercício da atividade e não do comportamento do agente, pois é 

a atividade perigosa, assim entendida aquela dotada de potencialidade danosa 

relativamente ao critério da normalidade média, revelada por meio de estatísticas 

e elementos técnicos, além da experiência humana, que cria a responsabilidade 

objetiva. Nesta não se cogita de responsabilidade indireta.103 

 

  Havendo um dano e uma atividade perigosa, bastará a identificação 

do nexo de causalidade entre o exercício desta e aquele para que se reconheça a 

responsabilidade civil. O fundamento da responsabilidade se encontra no risco, 

que traduz a idéia de probabilidade de dano. 

 

  Ocorre que a doutrina elenca várias teorias sobre o risco, com 

diferentes gradações de rigorismo relativamente à admissão de excludentes da 

responsabilidade, surgindo controvérsia acerca de qual delas deve informar a 

responsabilidade objetiva pelos danos ambientais.  

 

                                            
102 BITTAR, Carlos Alberto. O Direito Civil na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 170-175. 
103 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7º vol. São Paulo: 
Saraiva, 1993, p. 40-42. 
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  Antes de se analisar cada uma dessas teorias do risco, convém 

recaptular as excludentes de responsabilidade e os critérios de aferição do nexo 

de causalidade, para que se possa melhor enfrentar a questão de saber qual 

teoria deve informar a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente. 

 

 5.1 Excludentes da responsabilidade 

 

  As excludentes da responsabilidade consistem em fatos e 

circunstâncias que liberam o agente da obrigação de ressarcimento da vítima. 

Podem se consubstanciar em fatores naturais – como o caso fortuito e a força 

maior – ou voluntários, como o fato de terceiro; o fato exclusivo da vítima; o 

exercício regular de direito; a legítima defesa; e o estado de necessidade. 

 

 5.1.1 Caso fortuito e a força maior 
 

  Observa-se entre os doutrinadores certa confusão entre as figuras 

do caso fortuito e da força maior, muitas vezes tratados até como sinônimos, como 

o fazem, por exemplo, José de Aguiar Dias e Sílvio Rodrigues.   

 

  O próprio Código Civil trata com equivalência as duas figuras, ao 

adotar uma noção objetiva desses fenômenos, dispondo: “O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou 

impedir”.104 

 

  Compartilhando do entendimento de Sérgio Cavalieri Filho105, 

distinguimos o caso fortuito quando o evento for imprevisível e, por essa razão, 

inevitável. Se, contudo, a inevitabilidade decorrer da impossibilidade de resistir aos 

acontecimentos, como normalmente ocorre com os fenômenos da natureza, ainda 

                                            
104 Parágrafo único do artigo 393 do novo Código Civil, que manteve a mesma redação do 
parágrafo único do artigo 1.058, do Código de 1916. 
105 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 76 
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que seja previsível, configurar-se-á a força maior. Assim, atrelamos o conceito de 

imprevisibilidade ao caso fortuito e o de inevitabilidade à força maior. Todavia, 

convém salientar que a imprevisibilidade de que se trata tem um traço de 

especificidade, pois deve considerar as circunstâncias do momento da realização 

da conduta. Caso contrário, tudo seria previsível. Da mesma forma, a 

inevitabilidade a que alude a norma deve ser sopesada em face do que seria 

razoável exigir-se, ou seja, havendo meios adequados que possam evitar o dano, 

não há que se falar em dano inevitável. 

 

  Assim, por exemplo, não se consideram como caso fortuito eventuais 

defeitos mecânicos em veículos, porquanto perfeitamente previsíveis e evitáveis 

mediante uma manutenção correta. 

 

  Em ambas as figuras, o dano não decorre de fato do agente, mas 

sim de acontecimentos que escapam a seu poder, afastando, portanto, o próprio 

nexo causal.   

 

 5.1.2 Fato de terceiro 

 

  Terceiro é aquele que, não tendo nenhuma relação com o aparente 

causador do dano, é quem efetivamente provoca, com seu ato, o evento danoso. 

Estão excluídos deste conceito, portanto, aquelas pessoas por quem o agente 

responde, como os filhos, tutelados, curatelados, prepostos, empregados etc. 

 

  O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade se tiver sido ele 

o causador exclusivo do dano, sem que o agente indigitado tenha também 

concorrido para o resultado lesivo, pois, neste caso, haverá responsabilidade 

solidária.  

 

  O artigo 1.285 do Código Civil de 1916 afastava a responsabilidade 

dos hospedeiros ou estalajadeiros nos casos de escalada, invasão da casa, roubo 
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à mão armada ou violências semelhantes, fatos de terceiro que equiparava à força 

maior. O novo Código Civil simplificou a redação do aludido artigo para prever, no 

artigo 650, de forma genérica, o afastamento da responsabilidade dos 

hospedeiros, desde que provem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou 

hóspedes não podiam ser evitados. 

 

  Já o Código de Defesa do Consumidor elenca em seu artigo 12, § 3º, 

inciso III e artigo 14, § 3º, inciso II, a culpa exclusiva de terceiro como excludente 

de responsabilidade do fornecedor. 

 

  Havendo fato de terceiro que concorra para a consecução do evento 

danoso, não se excluirá a responsabilidade do causador direto do dano, mas 

caberá direito de regresso contra o terceiro, que poderá ser efetivado no mesmo 

processo, por meio da denunciação da lide (art. 70, III, do CPC) ou em ação 

autônoma. Convém ressalvar que nem sempre a jurisprudência acolhe a 

denunciação da lide em casos que tais, sobretudo se o ingresso do terceiro 

implicar na ampliação do âmbito da causa de pedir, dificultando o julgamento da 

ação principal. 

 

  Em suma, o fato de terceiro equipara-se ao caso fortuito ou força 

maior, na medida em que se consubstancia em uma causa estranha à conduta do 

agente aparente, e que se apresenta como imprevisível e inevitável. 

 

  É, contudo, uma excludente pouco aceita pela jurisprudência. 

   

 5.1.3 Fato exclusivo da vítima 

 

  Havendo fato exclusivo da vítima, rompe-se o próprio nexo de 

causalidade entre o dano e o aparente causador direto, que se transforma em 

mero instrumento do evento danoso. A conduta da vítima se apresenta como 

causa única e adequada do dano. 
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  Esta excludente resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, 

em consonância com a legislação extravagante, pois não constava expressamente 

do Código Civil de 1916. 

 

  Assim, por exemplo, o artigo 15 do Decreto 2.681/12, que regula a 

responsabilidade das estradas de ferro, aplicando-se, por analogia, a todos os 

meios de transporte para os quais não haja lei específica, prescreve que, nos 

casos de acidentes em suas linhas, dos quais resulte morte, ferimento ou lesão 

aos viajantes, será sempre presumida a culpa das ferrovias, que somente se 

exonerarão da responsabilidade de indenizar se provarem caso fortuito ou força 

maior, ou culpa exclusiva da vítima, e desde que não concorrendo culpa da 

estrada (artigo 17, II). 

 

  Por sua vez, o artigo 6º, da Lei 6.453/77, que cuida da 

responsabilidade por danos nucleares, também exclui a responsabilidade do 

chamado operador nuclear, especificamente em relação à vítima, tanto que 

provado que o dano é resultado de exclusiva culpa desta. 

 

  O novo Código Civil, em seu artigo 936, prevê a culpa da vítima 

como excludente da responsabilidade do dono ou detentor do animal pelo dano 

por este causado. E, no artigo 945, trata de culpa concorrente da vítima, prevendo 

que a responsabilidade e, conseqüentemente, a indenização são repartidas, 

proporcionalmente à intensidade da culpa de cada qual. 

 

 5.1.4 Exercício regular de direito 
 
  A conduta do agente, conquanto cause dano a terceiros, não 

implicará em responsabilidade se decorrer do exercício regular de um direito. A 

excludente, porém, só terá incidência na medida em que não se transpor o limite 

entre o exercício regular de um direito e o abuso deste. 
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  A concepção clássica do absoluto, que antes impregnava os direitos, 

não mais prevalece. É necessário que o exercício dos direitos guarde certo grau 

de razoabilidade, sob pena de equiparar-se ao ilícito. 

 

  O exercício abusivo do direito pode ser reconhecido pelo critério 

subjetivo, quando identificado o mero propósito do titular de prejudicar terceiro, ou 

quando não haja qualquer interesse legítimo seu que esteie sua conduta. 

Oportuno recordar a clássica noção de Ihering de que o direito subjetivo é o 

interesse legitimamente protegido. Assim, se o ato praticado teve por escopo a 

defesa de um interesse ilegítimo – portanto não protegido – o dano dele resultante 

deve ser reparado.  

 

  Pelo critério objetivo, caracteriza-se o abuso do direito quanto o 

titular o exerce em desacordo com a finalidade social da norma que o instituiu. 

Ocorre nos casos em que o titular poderia exercer seu direito de várias formas e 

opta por aquela que se afigura mais prejudicial a terceiros. 

 

  O exercício regular de um direito estava previsto como excludente da 

responsabilidade por atos ilícitos no artigo 160, inciso I, do Código Civil de 1916, 

tendo sido mantido pelo artigo 188, inciso I, do novo Código Civil que, no artigo 

antecedente, inseriu o exercício abusivo do direito como uma modalidade de ato 

ilícito. 106 

 

 5.1.5 Legítima defesa 

 

  A legítima defesa encontrava previsão no mesmo dispositivo do 

Código Civil de 1916 que tratava do exercício regular de um direito e foi mantida 

pelo novo Código, juntamente com aquele. 

                                            
106 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
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  A legítima defesa emana da própria personalidade humana e sempre 

foi aceita como excludente de responsabilidade, tanto penal quanto civil, por todas 

as legislações. Tem incidência naquelas situações em que, pelas circunstâncias, 

não é possível à vítima invocar e aguardar a proteção da autoridade pública, 

sendo-lhe, pois, autorizada a imediata repulsa da agressão. 

 

  Os pressupostos necessários ao seu reconhecimento são colhidos 

no Direito Penal e consistem na existência de uma agressão injusta, atual ou 

iminente, e numa reação atual, necessária e proporcional ao ataque. Se houver 

excesso na defesa, subsistirá ilicitude em parte da conduta, devendo, 

conseqüentemente, haver proporcional responsabilização. Registre-se, ainda, que 

a agressão pode voltar-se contra bens morais ou materiais, próprios ou de 

terceiros. 

 

  Dada a excepcionalidade do uso da justiça pelas próprias mãos, a 

análise da efetiva ocorrência de legítima defesa deve ser cuidadosamente aferida 

em cada caso concreto, ponderando-se a proporção dos meios de repulsa 

empregados e sua contemporaneidade à agressão. 

 

  Da mesma forma que no Direito Penal, a legítima defesa putativa – 

aquele em que o agente acredita estar agindo em legítima defesa – não exclui a 

responsabilidade pela indenização, pois somente constitui excludente da 

culpabilidade, mas não da antijuridicidade. 

 

  Se, agindo em legítima defesa, o agente causa dano a terceiro, que 

não provocou a agressão ou perigo, em relação a este, na verdade, estará em 

estado de necessidade, como veremos adiante, pois a legítima defesa só é 

considerada em face daquele que provocou a injusta agressão ou a tornou 

iminente. 
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 5.1.6 Estado de necessidade 
 
  Nele se encontra quem não pode escapar a um perigo, atual ou 

iminente, senão causando ofensa a bens ou direitos alheios. O agente, no caso, 

tem sua vontade abolida por força de um constrangimento exterior. Considera-se 

que a atitude lesiva seria adotada por qualquer homem razoável, nas mesmas 

condições.  

 

  O reconhecimento do estado de necessidade encontra limites na 

atualidade e inevitabilidade de uma situação periculosa, não criada pelo agente; 

na inexigibilidade do sacrifício do bem ou direito ameaçado; e na necessidade e 

proporcionalidade da conduta para a remoção do perigo. Não se configura, 

portanto, o estado de necessidade se a lesão que se pretende evitar somente for 

possível em futuro remoto ou, ainda, se o perigo for apenas hipotético; é mister 

que o mal a evitar seja certo e iminente. 

 

  Esta excludente vinha disciplinada no artigo 160, inciso II e parágrafo 

único, do Código Civil de 1916, que fazia expressa remição aos artigos 1.519 e 

1.520, daquele mesmo diploma legal. Atualmente, encontra-se prevista no artigo 

188, inciso II e parágrafo único, do novo Código Civil, com os temperamentos dos 

artigos 929 e 930. 

  

  Questão que abre divergência entre os doutrinadores refere-se à 

necessidade de que o bem salvaguardado seja superior ou equivalente àquele 

sacrificado. 

 

  Washington de Barros Monteiro sustenta não ser exigível que o 

direito sacrificado seja inferior àquele salvaguardado, nem que se demonstre a 

absoluta ausência de outro meio menos prejudicial, mostrando-se suficiente que, 
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nas circunstâncias emergentes, não era razoável exirgir-se o sacrifício do direito 

ameaçado.107 No mesmo sentido, a opinião de Maria Helena Diniz.108 

 

  Já o professor Paulo Luiz Netto Lôbo, ao ponderar que o Direito 

pode optar pela irresponsabilidade daquele que causou dano na defesa de 

interesses e valores superiormente protegidos, sinaliza um entendimento 

contrário.109 

 

  Entendemos que, quando a lei exige que as circunstâncias tornem o 

ato danoso absolutamente necessário, está implicitamente exigindo que o bem a 

ser salvaguardado seja superior ou, ao menos, equivalente àquele sacrificado, 

pois não é lícito, por exemplo, entender necessário o atropelamento de pessoas 

numa calçada para evitar a colisão com outro veículo. 

 

  Conquanto o legislador tenha afastado a ilicitude da conduta 

praticada em estado de necessidade, aplicou-lhe alguns temperamentos, por 

princípio de eqüidade, para não deixar indene o dono da coisa ofendida ou a 

pessoa lesada que não concorreram com culpa para a situação de perigo. Em 

casos que tais, prescreveu o legislador o direito destes à indenização do prejuízo 

sofrido, assegurando ao causador do dano a ação regressiva contra terceiro que 

criou a situação de perigo e contra aquele em defesa de quem se causou o dano 

(arts. 929 e 930 e parágrafo único do atual Código Civil e 1519 e 1520 e parágrafo 

único do Código de 1916). 

 

 

 

 

 

                                            
107 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: parte geral. V. 1, 32ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 281. 
108 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. V. 1, 11ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 295. 



 123

 5.2 Critérios de identificação do nexo causal 
 

  O nexo de causalidade é o liame entre o dano e a conduta culposa, 

no caso de responsabilidade subjetiva, ou o exercício da atividade perigosa, 

quando se tratar de responsabilidade objetiva.  

 

  Entende-se por causa um ato ou fato em virtude do qual algo se 

segue necessariamente. Não se trata de um conceito jurídico, mas sim decorrente 

das leis naturais. O nexo causal é, pois, a relação de causa e efeito entre um 

comportamento ou o exercício de uma atividade perigosa e um dano. É elemento 

indispensável da responsabilidade civil, seja na sua forma subjetiva ou objetiva. 

 

  É o nexo causal o elemento que, interligando um proceder a um 

resultado lesivo, estabelece um vínculo entre as partes que justifica o dever do 

responsável de reparar o prejuízo experimentado pela vítima. Seu estudo volta-se 

ao exame da relação que deve existir entre o resultado lesivo e o fato ou atividade, 

para que estes, sob a ótica do Direito, possam ser considerados causa daquele. 

 

  O nexo de causalidade não se confunde com a imputabilidade, 

segundo a qual se procura determinar as condições necessárias para que um 

resultado deva ser imputado subjetivamente a um agente, ou seja, trata-se de uma 

imputatio iuris. Na causalidade, buscam-se as condições mediante as quais um 

dano deve ser imputado objetivamente à ação ou omissão de uma pessoa ou ao 

exercício de uma determinada atividade. Trata-se de uma imputatio facti. 110 

 

  Questão que se apresenta, desde logo, refere-se a saber se haveria 

verdadeira causa na omissão. Conquanto se tenha vinculado o nexo causal a um 

proceder (conduta ou o exercício de uma atividade perigosa), pode-se 

estabelecer, também, a causalidade por omissão. Isso ocorrerá quando houver um 

                                                                                                                                     
109 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito das obrigações. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 146. 
110 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil: fontes acontratuais das obrigações. 
Responsabilidade civil. Vol. V, 4ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 219. 
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dever jurídico de agir e a não realização da conduta a que estava obrigado o 

omitente permitir a concretização do dano. Assim, é a norma jurídica que vai 

emprestar relevância causal à omissão. Ocorre aqui uma relação de causalidade 

anômala. 

 

  Se o resultado danoso decorre de um fato simples, a demonstração 

do nexo causal, que se dá de maneira direta, não oferece nenhuma dificuldade. A 

problemática se coloca nas hipóteses de causalidade múltipla, em que diversas 

circunstâncias (concausas) concorrem para que ocorra o dano, devendo-se 

demonstrar qual dentre elas se configura, efetivamente, como sua causa real. 

 

  A complexidade da vida moderna e dos métodos de produção atuais 

implicam num número crescente de situações de causalidade múltipla dos danos, 

dificultando, sobremaneira, a produção da prova do nexo de causalidade. 

Problemas de saúde relacionados ao câncer ou respiratórios, tanto podem 

decorrer de defeitos congênitos ou hereditários, como da contaminação por 

substâncias tóxicas provenientes de determinada indústria ou da poluição 

atmosférica, respectivamente. Da mesma forma, a contaminação de uma 

determinada região pode ser resultado de práticas predatórias levadas a efeito 

durante anos e não apenas de uma indústria que ali se tenha instalado mais 

recentemente.  

   

  O nexo de causalidade é, pois, matéria de ordem fática, dependente 

de prova, cujo ônus, via de regra, recai sobre a vítima, salvo as hipóteses legais 

de sua inversão.  

 

  A doutrina elenca três importantes teorias a respeito do nexo causal: 

a teoria da equivalência das causas; a teoria da causalidade adequada; e a teoria 

da causalidade imediata.  
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  Consoante o alerta de Sérgio Cavalieri Filho, não se deve imaginar 

que tais teorias vão oferecer soluções prontas e acabadas para todos os 

problemas acerca do nexo de causalidade, o qual deverá ser analisado em cada 

caso concreto, com base nas provas produzidas e na avaliação de todos os 

aspectos que se apresentem na hipótese sob exame.111 

 

 5.2.1 Teoria da equivalência das causas 

 

  Segundo esta teoria todas as causas que cooperaram para a 

produção do evento danoso são igualmente essenciais para este e nenhuma delas 

pode ser desconsiderada. A todas se atribui o mesmo valor, a mesma relevância, 

não se indagando se alguma delas foi mais ou menos eficaz e adequada à 

produção do resultado lesivo. Todas são consideradas como condição do dano. 

  

  Conhecida como teoria da conditio sine qua non, foi elaborada no 

seio do Direito Penal, pelo jurista alemão Von Buri, em 1860, inspirado na 

concepção filosófica do economista inglês Stuart Mill, e sua equivalência resulta 

de que o dano não se verificaria se não fosse a presença de cada uma das 

condições que, na hipótese concreta, se identificou precedentemente ao resultado 

danoso. Para esta teoria, cada uma das causas, por si só, não teria eficácia para 

produzir o dano, que é fruto de sua multiplicidade.   

 

  Esta teoria viabiliza uma ampliação desmesurada da 

responsabilidade civil, com uma regressão infinita do nexo causal, atingindo a um 

sem-número de agentes, pelas conseqüências mais remotas e excepcionais de 

seus atos. A adoção desta teoria conduziria, por exemplo, à responsabilização do 

fabricante de um veículo pelo atropelamento de uma pessoa, pois é certo que o 

dano não ocorreria se o veículo não tivesse sido fabricado; ou à responsabilização 

                                            
111 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 3a. ed., São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 58-59. 
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daquele que emprestou dinheiro a um amigo para uma viagem na qual este sofre 

um acidente fatal. 

 

  Justamente em função desse alargamento exagerado do nexo 

causal, que cria um indesejável clima de insegurança e de inibição do exercício de 

atividades produtivas é que esta teoria não tem merecido maior acolhida pela 

doutrina e jurisprudência. 

 

  Para corrigir seus excessos, surgiram outras teorias que procuraram 

estabelecer distinção entre causas principais e imediatas do prejuízo e causas 

secundárias, escolhendo aquelas determinantes do dano conforme um critério 

particular. 

 

 5.2.2 Teoria da causalidade adequada 

 

  Esta teoria, concebida pelo filósofo alemão Von Kries, ainda no final 

do século XIX, sustenta que nem todas as causas de um resultado danoso são 

equivalentes em geral, embora o possam ser no caso concreto. Considera como 

causa, para fins de reconhecimento do nexo de causalidade, aquela 

potencialmente apta a produzir os efeitos danosos, independentemente das 

demais circunstâncias que, na hipótese em exame, contribuíram para determinado 

resultado. 

 

  Nota-se, portanto, que este juízo de probabilidade se faz em 

abstrato, segundo a ordem natural das coisas e a experiência comum, de sorte 

que, se uma causa se mostra hábil, em regra, a produzir determinado efeito, é tida 

como adequada, mas não o será se somente uma circunstância específica do 

caso concreto permitiu o efeito lesivo. 

 

  Assim, por exemplo, se uma empresa retém indevidamente um 

funcionário no serviço além do horário de expediente e este, ao sair, tem seu carro 
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abalroado pelo caminhão de lixo que passava naquela hora no local, não se 

poderá considerar que esta retenção indevida do funcionário foi causa jurídica do 

dano, haja vista que, em abstrato, não era adequada a produzir tal efeito. 

Igualmente, se um veículo é estacionado em local não permitido, embora sinalize 

adequadamente para alertar terceiros, e vem a ser abalroado por outro que 

trafegava pela rua, o condutor deste último será civilmente responsável, haja vista 

que a violação da norma administrativa pelo primeiro não se constitui em causa 

adequada, por si, para produção do dano, pois, se assim não fosse, todos os 

veículos que por ali trafegassem teriam colidido com o veículo mal estacionado.  

 

  A análise de cada caso à luz desta teoria se dá mediante a 

indagação sobre a idoneidade da ação ou omissão para produzir, por si só, o 

evento lesivo, não importando se se trata de causas concomitantes ou sucessivas. 

Não sendo possível estabelecer, entre várias causas com relevância decisiva para 

a produção do resultado, qual foi verdadeiramente preponderante, aplicar-se-á a 

responsabilidade solidária de todos os agentes ou a repartição da 

responsabilidade, entre agente e vítima, se esta concorreu para o dano. 

 

  Com isso, a teoria da causalidade adequada acaba por reduzir a 

investigação do nexo de causalidade à uma equação de probabilidade, em que 

cada uma das causas é abstratamente considerada. Desloca, dessa forma, o 

aspecto lógico da causalidade para o teleológico, afastando aquela causa que não 

era adequada à produção do evento danoso na forma em que a ação se 

desenvolveu. 

   

  À luz desta teoria, as concausas preexistentes não eliminariam o 

nexo de causalidade, pois não seria razoável considerar como causa adequada do 

dano aquela que preexistia ao próprio desencadear do nexo causal e não 

produzira, até então, nenhum resultado lesivo, o que somente ocorreu por força da 

causa superveniente.  
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  Assim, por exemplo, na hipótese de uma violenta colisão de 

automóvel com um anteparo fixo, em que o motorista é projetado contra o 

parabrisas dianteiro, que se quebrou e lhe causou graves ferimentos, não se 

poderá pretender a responsabilidade do fabricante do veículo com a mera 

alegação de que a qualidade do vidro utilizado (condição preexistente) não foi a 

melhor. Em circunstâncias tais – de uma violenta colisão – certo é que qualquer 

vidro se desdobraria em pedaços, não se podendo considerar a conduta do 

fabricante como causa adequada para o resultado danoso. A qualidade do vidro, 

neste caso, afigurava-se inócua à produção do resultado, não fosse a intervenção 

do outro ato causador exclusivo do dano – a colisão violenta. 

 

  As causas preexistentes poderão, todavia, implicar na divisão da 

responsabilidade, caso se constituam em condição adequada a configurar culpa 

concorrente da vítima. Imagine-se que um veículo venha a colidir com uma 

motocicleta, causando danos pessoais ao motociclista. Se restar evidenciado que 

as conseqüências danosas foram agravadas porque a vítima não estava usando o 

capacete de segurança, estabelecendo-se, assim, um nexo de causalidade 

adequada entre a conduta da vítima e o resultado mais gravoso, haverá divisão da 

responsabilidade. 

 

  Da mesma forma, a causa superveniente ao desencadear do nexo 

de causalidade, que venha a concorrer para o resultado como um reforço, mas 

que, por si só, não o produziria, também não é considerada como causa adequada 

para estabelecer o vínculo de responsabilidade e excluir a obrigação do agente.  

 

  Por atrelar o caráter de adequabilidade da causa ao grau de 

probabilidade do dano, e na medida em que o juízo de probabilidade não é juízo 

de certeza, a eleição da causa adequada à identificação da responsabilidade 

ficaria relegada a um critério subjetivo, variando, assim, com o próprio intérprete. 
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Tal circunstância inspirou críticas a esta teoria, não obstante sua grande aceitação 

na doutrina e jurisprudência. 112 

 

  Para o civilista Antunes Varela113, esta teoria é a que melhor se 

coaduna com o pensamento ético-jurídico latente nas disposições reguladoras da 

responsabilidade fundada na culpa, que prevalecia como regra geral da 

responsabilidade no direito pátrio. 

 

 5.2.3 Teoria da causalidade imediata 

 

  A partir das críticas retromencionadas à teoria da causalidade 

adequada, construiu-se nova orientação, que considera que todo e qualquer dano 

resulta, sempre e necessariamente, de uma causa direta e imediata, engendrada 

e condicionada pelas circunstâncias do caso concreto. Portanto, não será por um 

critério abstrato de probabilidade de produção de um eventus damni que se 

estabelecerá o nexo de causalidade, mas sim quando o dano for considerado uma 

conseqüência certa de um ato ilícito ou do exercício de uma atividade 

objetivamente considerada, vale dizer, quando se configurar como efeito 

necessário de certa causa.  

 

  A teoria da causalidade direta e imediata escora-se na dicção do 

artigo 1.060, do Código Civil de 1916, mantido com pequeno acréscimo na sua 

parte final, pelo artigo 403, do Código Civil em vigor, que dispõe: 

 
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por 
efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei 
processual. 

 

                                            
112 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 79. 
113 VARELA, Antunes. Direito das obrigações: conceito, estrutura e função da relação obrigacional, 
fontes das obrigações, modalidades das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 252. 
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  Conquanto o dispositivo verse sobre responsabilidade contratual, é 

largamente utilizado pela jurisprudência como fundamento para definir a teoria da 

causalidade a ser adotada na responsabilidade aquiliana. 

 

  Contrariamente ao que poderia parecer em um exame superficial 

desta teoria, não exclui ela a possibilidade de ocorrência de danos indiretos ou por 

ricochete, como é o caso clássico da indenização devida pelo homicida, 

consistente na prestação de pensão alimentícia, às pessoas a quem a vítima a 

devia. O que importa é que o resultado lesivo seja conseqüência direta, porque 

necessária, de um ilícito ou de uma atividade objetivamente considerada, 

inexistindo concausas relativamente independentes, com força interruptiva da 

cadeia causal. Isto porque, se entre a causa originária e o dano, se interpuser 

outra causa que estabeleça novo vínculo de necessariedade com o resultado 

danoso, a anterior deixa de ser considerada, pois seu liame com o dano se tornará 

remoto, estabelecendo-se outro nexo causal que fundamentará a responsabilidade 

civil. Essa a razão pela qual esta teoria também é chamada de teoria da 

interrupção do nexo causal.  

 

  Segundo o escólio de Agostinho Alvim, “os danos indiretos ou 

remotos não se excluem, só por isso; em regra, não são indenizáveis, porque 

deixam de ser efeito necessário, pelo aparecimento de concausas. Suposto não 

existam estas, aqueles danos são indenizáveis”.114  Assim, numa mesma série 

causal, será possível identificar danos indiretos, passíveis de indenização, desde 

que se mostrem como conseqüência direta, necessária, de determinada causa. 

Imagine-se que uma pessoa venha a destruir a vitrine de uma loja, e, em 

conseqüência da devassa do mostruário, sejam furtados alguns artigos. Embora 

este furto seja um dano indireto, é um prejuízo efetivo decorrente do fato 

provocado pelo agente, não se identificando concausas com força interruptiva do 

                                            
114 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. 4ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 1972, p. 369-370. 
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nexo causal, do que resulta a responsabilidade pela indenização abrangente da 

reparação da vitrine e do valor dos produtos furtados. 

   

  O que se observa na jurisprudência, como se verá melhor no 

capítulo seguinte desta dissertação, é que prevalece amplamente a investigação 

do nexo causal necessário para a definição da obrigação de ressarcimento do 

dano causado, embora os julgadores invoquem, alternativamente, cada uma das 

teorias mencionadas. Relativamente às teorias da causalidade adequada e 

imediata, chegam a ser tratadas como uma só, pois embora haja referência 

expressa à primeira, o fundamento da responsabilidade vem ancorado na 

necessariedade da causa, característica peculiar da segunda. Elege-se a causa 

mais adequada em concreto e não em abstrato. 

   

  Para o professor Gustavo Tepedino115, o vínculo de necessariedade 

entre as causas ditas eficientes e o dano é indispensável. Partindo da análise de 

casos concretos, assevera que a investigação do magistrado perquire, 

inicialmente, se se trata da ocorrência de causas sucessivas (uma direta e outras 

indiretas, que lhe deram causa) ou simultâneas (todas diretas e concorrentes). Em 

sendo todas as causas diretas, com vínculo de necessariedade de todas em 

relação ao dano, procede o julgador à valoração da preponderância, buscando 

aferir a causa mais adequada, excluindo as demais. Na impossibilidade de 

estabelecer esta preponderância, reparte a responsabilidade entre os diversos 

agentes que concorreram para o dano. Por sua vez, se as causas forem 

sucessivas, investiga a necessariedade entre o conjunto de causas e o evento 

danoso. Não identificando tal relação, exclui a responsabilidade. Em a 

reconhecendo, parte para uma nova investigação, relativa à preponderância ou 

equivalência de uma ou algumas causas indiretas. 

 

   

                                            
115 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. Revista Jurídica. São Paulo, Ano 50, 
n. 296, p. 18, jun. 2002. 
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 5.3 Teorias do risco que informam a responsabilidade objetiva  
 
  Como já afirmado, a responsabilidade objetiva não perquire o 

elemento subjetivo do causador do dano, fundamentando-se, isto sim, noutro 

elemento, que é o risco, entendido como a probabilidade de dano, como a 

eventualidade de um resultado lesivo que, uma vez consumado, gerará o dever de 

reparação. O risco é aqui empregado na acepção de fundamento do dever de 

reparação. 

 

  Diferentemente do perigo, entendido como uma circunstância fática, 

natural ou não, que ameaça a sociedade humana, o risco é artificial, porquanto 

produzido pela atividade do homem e vinculado a uma decisão deste. Nesse 

diapasão, o risco é sempre conhecido, ou seja, sua ocorrência pode ser prevista e 

sua probabilidade calculada, ainda que não seja possível a plena avaliação da 

amplitude de suas conseqüências. Neste último caso, ter-se-ia o risco potencial, e 

no primeiro caso, o risco demonstrado. Como exemplo de risco demonstrado, 

pode-se citar os acidentes de automóveis, pois, nada obstante as cautelas 

adotadas no âmbito da segurança rodoviária, a possibilidade de sua ocorrência é 

conhecida, embora probabilística.116 Já como risco potencial, apresenta-se o risco 

da manipulação genética, cujos resultados não são, pelo menos por enquanto, 

passíveis de plena avaliação. 

   

  Embora modernamente é que se tenha buscado um estudo mais 

aprofundado a seu respeito, com o surgimento da responsabilidade objetiva, o 

risco consta há muito da legislação civil pátria. O Código Civil de 1916 a ele se 

reportava, empregando-o em várias acepções, seja como elemento essencial do 

contrato aleatório (arts. 1.118 e 1.119); seja como o perigo a que se sujeita o 

objeto do negócio jurídico, de perecer ou deteriorar-se e assim disciplinando à 

                                            
116 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução 
no direito ambiental. Revista dos Tribunais,São Paulo, Ano 92, n. 808, p. 41-42, fev. 2003. 
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conta de quem corre o risco na compra e venda (art. 1.127) e na empreitada (art. 

1.238); seja, ainda, como elemento do contrato de seguro (art. 1.432).  

   

  Interessa-nos, porém, examinar o risco como elemento da 

responsabilidade objetiva, e as várias teorias que se construíram a seu respeito, 

para estabelecer, no âmbito dos danos ambientais, qual dessas teorias deve 

informar a responsabilidade civil. 

  

  A questão é controvertida entre os juristas, todos valendo-se de 

argumentos respeitáveis em favor de sua posição, o que nos compele a um 

exame mais acurado de cada uma dessas teorias para que se possa alcançar um 

posicionamento fundamentado quanto ao tema. 

  

 5.3.1 Teoria do risco integral 
 

  Para esta teoria o empreendedor responde por todos os riscos de 

danos decorrentes de sua atividade, aí incluídos aqueles riscos originados de 

quaisquer fatos que, sem a sua existência, não ocorreriam.  

 

  Representa a modalidade mais extremada da doutrina do risco, 

impondo a responsabilidade sempre que a atividade do agente, de qualquer 

forma, concorrer para o evento causador do dano. Não admite nenhuma 

excludente de responsabilidade, do que resulta em imputar a obrigação 

reparatória mesmo nas hipóteses de inexistência de nexo causal, haja vista que 

algumas excludentes, como é o caso do fato de terceiro, do fato exclusivo da 

vítima e da própria força maior, rompem o próprio nexo de causalidade entre a 

atividade e o dano. 

 

  Para a teoria do risco integral, contudo, ainda nas hipóteses das 

excludentes invocadas, não se romperia o nexo de causalidade, na medida em 

que assenta o nexo causal na premissa da conditio sine qua non, ou seja, de que 
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aquele que exerce determinada atividade responde por todo dano que não se 

consumaria sem a existência desta atividade. A responsabilidade emergirá ainda 

que a atividade atue como concausa. Basta que tenha concorrido, de qualquer 

modo, no nexo de causalidade da produção do evento danoso, não obstante este 

derive também de outras causas concomitantes e, eventualmente, mais 

adequadas. 

 

  Na hipótese, por exemplo, de uma empresa química, que produz e 

armazena substâncias tóxicas, e cujo reservatório venha a sofrer uma explosão, 

expondo estas substâncias ao meio ambiente, ainda que decorrente de uma 

tempestade ou qualquer outro fenômeno imprevisto e inevitável, haveria a 

responsabilidade do empreendedor, na medida em que tais danos inexistiriam se 

não houvesse o desempenho da atividade. Sua simples existência, atuou como 

concausa na produção do evento danoso, pois criou o risco ou a possibilidade de 

dano que acabou acontecendo, mas que não ocorreria somente pela incidência do 

fenômeno desencadeador da aventada explosão. 

 

  Portanto, a teoria do risco integral reconhece a obrigação de reparar 

uma vez se possa estabelecer um vínculo causal entre a atividade e o dano, seja 

como causa ou concausa, pois atribui efeitos jurídicos equivalentes a ambas as 

situações. A responsabilidade somente deixaria de existir se, eliminando-se 

mentalmente a existência da atividade, o resultado danoso não se produzisse, 

pois, aí sim, restaria evidenciada a ausência de nexo de causalidade, requisito 

necessário da responsabilidade civil, ainda que na forma objetiva. 

   

  A teoria do risco integral propõe uma responsabilidade ampla 

daquele que exerce uma atividade potencialmente danosa, abarcando todos os 

riscos por ela criados, mesmo quando os danos produzidos tiverem a concorrência 

de outras causas ou riscos que não sejam inerentes à sua atividade. 
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  Nesse sentido, esta teoria permitiria atribuir responsabilidade ao 

fabricante de um veículo automotor pelo atropelamento causado por um motorista, 

pois o evento danoso não ocorreria se inexistisse a atividade que inseriu um 

produto potencialmente lesivo no seio da sociedade. 

 

  Este último exemplo evidencia a extremada abrangência da teoria do 

risco integral, o que explica sua pouca aceitação no direito pátrio e comparado, 

por elastecer ao infinito a responsabilidade, gerando insegurança  e incalculáveis 

riscos para os empreendedores. 

 

 5.3.2 Teoria do risco-proveito 

 

  Segundo a concepção desta teoria, a responsabilidade deve recair 

sobre aquele que tira algum proveito ou vantagem da atividade danosa, com base 

no princípio de que, onde está o ganho, aí reside o encargo: ubi emolumentum, ibi 

onus.  

 

  Conquanto esta teoria tenha obtido enorme repercussão, sobretudo 

no campo ambiental, como evidenciadora do princípio poluidor-pagador, fato é que 

logo desperta uma indagação: o que se deve entender por proveito? Será apenas 

o ganho de natureza econômica, ou abrangerá também o proveito moral? 

 

  Se o proveito for apenas o econômico, a teoria acabaria por ter sua 

aplicação limitada às questões envolvendo comerciantes e industriais, não se 

aplicando a inúmeras outras situações em que a causa do dano não se 

consubstanciar em fonte de ganho. De outra parte, acarretaria para a vítima o 

ônus de provar que o agente auferiu ganho econômico, para que se pudesse 

reconhecer a obrigação reparatória. Permitiria, também, que se estabelecesse, 

entre possíveis responsáveis, uma comparação do proveito auferido por cada um 

em sua atividade, de sorte a permitir que a responsabilidade fosse atribuída 

àquele que obteve o proveito mais elevado. 
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  A par de tais críticas, o proveito seria realmente aquele de cunho 

econômico, imputando-se a responsabilidade ao empreendedor, por ser ele quem 

extrai os benefícios de sua atividade. Tal raciocínio atenderia a um critério de 

justiça distributiva. 

 

  Propondo uma responsabilidade vinculada ao risco de uma atividade 

que gera proveito econômico ao empreendedor, esta teoria admite aquelas 

excludentes que afastem o nexo de causalidade direto em relação à atividade ou 

aos riscos a ela inerentes. Assim, não responderá o empreendedor por fatos 

imprevisíveis ou necessários, cujos efeitos não poderia evitar ou impedir, e que 

não guardam nexo de causalidade vinculado especificamente ao exercício da 

atividade empreendida.  

 

  Valendo-nos do mesmo exemplo anteriormente aventado, da 

empresa química, que manuseia produtos tóxicos, os quais vêm a ser expostos ao 

meio ambiente pelo rompimento do reservatório em decorrência de uma 

tempestade ou qualquer outro fenômeno imprevisto e inevitável, não subsistiria a 

obrigação de indenizar. Isto porque, na concepção desta teoria, os danos então 

causados não possuiriam um nexo causal ou um vínculo necessário com a 

atividade exercida pelo empreendimento, decorrendo, sim, de circunstâncias 

alheias, de natureza diversa, imprevisíveis ou necessárias, que incidiram 

aleatoriamente em seu empreendimento, e que não puderam ser impedidas ou 

evitadas pelo empreendedor, sendo que sua ocorrência não tem como causa 

determinante a  atividade exercida. 

 

 5.3.3 Teoria do risco criado 
 

  Na mesma linha da anterior, esta teoria prevê que a 

responsabilidade pelos danos está atrelada ao risco criado pela atividade 

empreendida, à situação de perigo inserida na sociedade. Todavia, afigura-se 
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mais eqüitativa para a vítima, na medida em que esta não teria o ônus de provar 

que a atividade resultou em proveito econômico para o causador do dano. Aqui, a 

responsabilidade não se subordina ao pressuposto da vantagem do 

empreendedor.  

 

  Tem como grande defensor o professor Caio Mário da Silva Pereira 

que a incluiu no Projeto de Código de Obrigações de 1965, tendo a redação 

sugerida sido adotada pelo parágrafo único do art. 927 do Código Civil em vigor, 

verbis:  
 

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 

 

  A teoria propõe uma análise da atividade em si mesma para concluir 

que, se ela cria riscos, seu empreendedor haverá de responder por suas 

conseqüências danosas. Vê-se que a responsabilidade está diretamente ligada ao 

exercício da atividade da qual decorreu o dano. É mister que se estabeleça o nexo 

causal entre a atividade criadora do risco e o dano.  

 

  Igualmente à teoria do risco-proveito, será possível que incidam 

situações excludentes da responsabilidade, bastando que se mostrem suficientes 

para interromper o nexo de causalidade. 

 

 5.3.4 Teoria que deve ser adotada na responsabilidade civil ambiental  
 

  A responsabilidade civil, no âmbito do Direito Ambiental, encontra 

previsão expressa nos seguintes dispositivos:  

 

a) art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece: “As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
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pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”; 

b) art. 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81, que reza: “A política nacional do meio 

ambiente visará: (...) VII – À imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou reparar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”; 

c) art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, segundo o qual: “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....”.  

 

  Observa-se que os dispositivos não são expressos em relação à 

teoria do risco que deve ser adotada, deixando a cargo da doutrina e da 

jurisprudência tal definição.  

 

  Identifica-se entre os juristas, seja em nível internacional ou nacional, 

uma tendência manifesta, em matéria ambiental, pela adoção da responsabilidade 

objetiva fundada na teoria do risco integral. E assim o fazem invocando os 

princípios do Direito Ambiental e argumentando no sentido de que não deve haver 

margens de tolerância, dada a natureza metaindividual dos interesses em jogo e 

sua tutela constitucional. Segundo seus defensores, a teoria do risco integral 

apresenta-se mais consentânea com o maior grau de efetividade desejável nos 

mecanismos de proteção do meio ambiente. Adotam esta teoria: Sérgio Ferraz, 

Édis Milaré, Nelson Nery Junior, Antonio Herman Benjamin, José Afonso da Silva, 

Sérgio Cavalieri Filho e Nicolau Dino de Castro e Costa Neto, dentre outros.  

 

  O professor Sérgio Ferraz, num dos primeiros trabalhos sobre a 

matéria, anterior ao advento da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já 

referido no capítulo II da presente dissertação, alertava sobre a necessidade de se 

utilizar o que chamou de “uma malha bem apertada” – a do risco integral – que 



 139

pudesse, na primeira jogada de rede, colher todo e qualquer possível responsável 

pelo prejuízo ambiental. Defendendo a adoção da responsabilidade objetiva, o 

autor clamava pela insuficiência da responsabilidade subjetiva, então aplicável, e 

das regras de direito de vizinhança para solução dos danos ecológicos. 

Argumentava que feria o preceito constitucional da isonomia, impor-se a 

responsabilidade objetiva ao Poder Público, pelos prejuízos causados, com sua 

atividade, à coletividade (o que encontrava fundamento no artigo 107 da 

Constituição Federal então vigente) e a responsabilidade subjetiva aos 

particulares, na mesma situação.117 E, não bastaria a aplicação da 

responsabilidade objetiva, haveria de ser pela modalidade do risco integral. 

 

  Para Édis Milaré, somente a responsabilidade objetiva, informada 

pela teoria do risco integral, é que permitirá que o poluidor assuma integralmente 

todos os riscos que advêm de sua atividade, como se isto fora um começo da 

socialização  do risco e do prejuízo. Argumenta que os custos sociais decorrentes 

da poluição devem ser suportados por aquele que, diretamente, lucra com a 

atividade, estando melhor posicionado para controlá-la.118 

 

  Percebe-se que a parte final de sua argumentação mais se amolda à 

defesa da teoria do risco-proveito, que admite excludentes. Todavia, o autor é 

categórico em afirmar irrelevantes o caso fortuito, a força maior ou o fato de 

terceiro como causas excludentes da responsabilidade pelo dano ambiental, 

mostrando-se suficiente o só fato de existir a atividade da qual adveio o dano. 

 

  Nery Júnior sustenta que, quando o artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, 

estabeleceu que a responsabilidade do poluidor pelo dano causado ao meio 

ambiente é devida independentemente de culpa, pretendeu atribuir-lhe 

conseqüência ainda maior que a só adoção da responsabilidade objetiva. 

                                            
117 FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. Revista de Direito Público, São 
Paulo, Ano X, n. 49-50, p. 37-38, jan./jun. 1979. 
118 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 340-341. 
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Argumenta que o sentido teleológico da referida lei permitiria extrair que o 

legislador teria adotado a teoria do risco integral e sem nenhuma mitigação. Isto 

porque o interesse público, que é ínsito ao meio ambiente, deve sobrepor-se à 

atividade particular, voltada, normalmente, para o lucro.119 No seu entender, para 

que se reconheça o dever de indenizar, basta que o autor tenha praticado 

qualquer ato que se revele como potencial causador do dano, não se exigindo que 

tal ato seja sua causa exclusiva. A complexidade do fenômeno da poluição, que 

pode dificultar sobremaneira a demonstração cabal do nexo de causalidade, 

recomenda se considere a eficiência causal ainda que manifestada de modo 

indireto ou mediato. Portanto, o nexo causal pode ser dessumido de presunções 

simples, da subsistência dos fatos que, conquanto não tenham produzido 

diretamente as conseqüências danosas, contribuíram para determinar um estado 

de coisas suficiente para causar os efeitos prejudiciais sem os quais o dano não 

se teria verificado.120  

 

  Constata-se que o autor está a trabalhar, na identificação do nexo 

causal – que reconhece necessário para incidência da responsabilidade civil – 

com a teoria da equivalência das condições, reconhecendo a obrigação de 

indenizar, seja qual for a participação do agente na causação do dano. Nesse 

sentido, entende possível a responsabilização quando identificada uma 

continuidade delitiva, ou seja, quando o dano já preexistisse em decorrência da 

atividade de um antecessor, mas foi agravado pela atividade do poluidor atual; ou, 

ainda, quando resultado apenas do somatório de várias atividades 

contemporâneas, já que isoladamente não teriam o condão de provocar o dano. 

Em casos que tais, reconhece a solidariedade entre todos os envolvidos, pela 

totalidade dos danos, ainda que não os tenham causado por inteiro, pois o 

reconhecimento legal da solidariedade visa beneficiar o credor e não o devedor.121  

                                            
119 NERY JUNIOR, Nelson. Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação civil pública. 
Revista Justitia. São Paulo, Ano 46, n. 126, p. 172-174, jul./set. 1984. 
120 Idem. O Ministério Público e a responsabilidade civil por dano ambiental. Revista Justitia. São 
Paulo, Ano 55, n. 161, p. 63-64, jan./mar. 1993. 
121 Idem. O Ministério Público e a responsabilidade civil por dano ambiental. Revista Justitia. São 
Paulo, Ano 55, n. 161, p. 65, jan./mar. 1993. 
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  O caráter objetivo da responsabilidade civil em matéria ambiental 

estaria, assim, essencialmente ligado à prevalência do nexo causal, que, por sua 

vez, segundo a teoria do risco integral, se verificaria sempre que uma atividade 

tivesse proporcionado condições de risco para o evento danoso. Significa a 

incidência do critério da equivalência das condições. O dano é que passa a ser o 

elemento principal na idéia do risco. A atividade só teria relevância para o fim de 

se avaliar o risco que criou, independentemente de haver causado o fato que 

diretamente produziu o resultado lesivo. Uma vez causado o dano e estabelecido 

que a atividade atuou como condição sem a qual aquele não ocorreria, satisfeito 

estaria o nexo de causalidade. 

 

  Estabelece o texto constitucional ser o meio ambiente um bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Trata-se, portanto, de 

um bem jurídico de natureza transindividual. Considerando que o risco da geração 

de resultados negativos para o ambiente é inerente à atividade econômica, não se 

poderia desvincular este risco inerente à atividade produtiva do dever 

incondicional de reparação do dano dela decorrente, sob pena de se atribuir o 

impacto das conseqüências negativas para a coletividade, reservando-se o 

proveito do indevido desgaste dos recursos ambientais ao usuário presente na 

cadeia causal.122 

 

  Na mesma linha de defesa da responsabilidade objetiva informada 

pelo risco integral posiciona-se Antônio Herman Benjamin, propondo, ainda, a 

adoção dos princípios in dúbio pro ambiente  e da inversão do ônus da prova da 

extensão do dano e do nexo de causalidade, o que faz argumentando com as 

dificuldades para produção da prova do nexo causal, nos locais com grandes 

concentrações de poluidores potenciais, dificuldades na constatação e avaliação 

                                            
122 COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente: I - Florestas. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 269-270. 
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do próprio dano ambiental, seja porque a atividade pode ser exercida hoje e seus 

efeitos nocivos só aparecerem após vários anos ou mesmo já em outra geração, 

seja porque o dano visível pode representar apenas a ponta do iceberg, embora 

seja com base nele que se calcula o valor global e final da indenização.123 

 

  Nada obstante as justas preocupações dos autores 

retromencionados com as dificuldades efetivas que poderiam, em certos casos, 

deixar indene o dano ambiental, agravando o quadro de degradação ambiental do 

país, entendemos, na linha de argumentação de José Alfredo de Oliveira Baracho 

Júnior, pelo afastamento do risco integral e conseqüente admissão de excludentes 

de responsabilidade nos danos ao meio ambiente, em razão de que, à luz dos 

direitos fundamentais, afigura-se difícil aceitar uma concepção tão abrangente de 

responsabilidade civil que venha a absorver o exercício de vários outros direitos e 

garantias. Situações há em que, apesar da existência de dano ambiental, outro 

direito fundamental reclama o afastamento da responsabilidade. A eliminação de 

um espécime animal ou vegetal, por exemplo, conquanto configure dano 

ambiental, pode representar uma forma de preservar o direito à saúde. Não se 

pode permitir que o instituto da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente 

venha a absorver o mundo da vida.124  

 

  Toshio Mukai, num primeiro momento, interpretando o § 1º, do artigo 

14, da Lei 6.938/81, que atribui ao poluidor, independentemente da existência de 

culpa, a obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e 

a terceiros, afetados por sua atividade, entendia que o legislador, deliberadamente 

ou não, havia erigido a teoria do risco integral. E isto porque a expressão 

independentemente da existência de culpa queria significar a desnecessidade de 

                                            
123 BENJAMIN, Antonio Herman V. O princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano 
ambiental. In BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.) Dano ambiental: prevenção, reparação e 
repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 234-5. 
124 BARACHO JUNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio 
ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 322-323. 



 143

indagação da culpa de quem quer que seja, e mesmo o afastamento da ressalva 

da força maior.125 

 

  Posteriormente, ao discorrer sobre a responsabilidade objetiva pelos 

danos ambientais, valendo-se da doutrina no campo da responsabilidade civil do 

Estado, conclui pelo afastamento da teoria do risco integral, abraçando a teoria do 

risco criado. Argumenta que, pela dicção do § 1º, do artigo 14, da Lei 6.938/81, o 

poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 

a terceiros, desde que tanto o meio ambiente como os terceiros sejam afetados 

por sua atividade. Dessa forma, afirma, afastar-se-ia a responsabilidade quando o 

evento danoso resultasse de qualquer atividade que não pudesse ser debitada ao 

pretenso poluidor, como no caso da ação de terceiros, vítimas ou não, bem como 

de outras excludentes, como o caso fortuito e a força maior.126  

 

  Vê-se que o autor evidencia a importância de se estabelecer o nexo 

causal entre a atividade e o dano, valendo-se, porém, da teoria da causalidade 

imediata, excluindo a responsabilidade quando se identificar uma causa que 

interrompa o vínculo entre o dano e o mero exercício da atividade potencialmente 

lesiva.    

 

  Andréas Krell afasta, igualmente, a teoria do risco integral, adotando 

a teoria do risco-proveito, como emanação de um dos princípios básicos da 

proteção ao meio ambiente, que é o princípio do poluidor-pagador. Argumenta 

que, em determinados casos, a legalidade da atividade exercida pode até excluir o 

próprio conceito de dano, o que afasta a afirmação apodítica de alguns defensores 

da teoria do risco integral de que a licitude da atividade, com a observância dos 

padrões técnicos estabelecidos pelo órgão competente, seria sempre irrelevante 

                                            
125 MUKAI, Toshio. Aspectos jurídicos da proteção ambiental no Brasil. Revista Justitia. São Paulo, 
Ano 46, n. 126, p. 32, jul./set. 1984. 
126 Idem. Direito ambiental sistematizado. 3a. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 
58-61. 
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na aferição da responsabilidade.127 Argumenta o professor que, muitas vezes, ao 

se autorizar uma atividade que onera os recursos naturais, já se tem previsão de 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, sendo que o órgão público 

competente, no exercício de sua discricionariedade administrativa, realiza um juízo 

de ponderação entre os riscos da futura oneração do meio natural e os proveitos 

oriundos da atividade poluidora para o meio social da região. Lembra que a 

Resolução n. 02/96 do Conama, em seu artigo 1º, estabelece como requisito para 

o licenciamento de uma atividade que, sabidamente, ocasionará relevante impacto 

ambiental, a implantação de uma unidade de conservação de domínio público e 

uso indireto. Considerando que tal exigência tem por escopo fazer face à 

reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros 

ecossistemas, ficaria difícil sustentar que, atendida esta exigência pelo 

empreendedor, ainda se pudesse dizer que o efeito negativo causado pela 

atividade possa ser qualificado como dano ambiental e levar à responsabilidade 

civil prevista no artigo 14, § 1º, da Lei 9.638/81.Tal hipótese demonstra que, em 

alguns casos, o próprio ato de autorização do exercício da atividade exclui a 

possibilidade de atribuição do conceito de dano aos efeitos negativos sobre o meio 

ambiente.128 

 

  Pondera, ainda, o professor Andréas Krell que, aplicando-se a 

responsabilidade objetiva também aos casos de dano ambiental individual e, como 

a teoria do risco integral não aceita nenhuma excludente, acabaria por não permitir 

que se considerasse a participação do próprio prejudicado na concretização do 

dano. E, para melhor explicitar seu ponto de vista, traz à lume o exemplo de um 

fazendeiro que move ação de responsabilidade civil contra seu vizinho, alegando 

que este lhe causou dano ao derrubar a maior parte das árvores no seu terreno e 

poluir seu solo com agrotóxicos, com o que provocou a migração de uma certa 

espécie de insetos para seu terreno, causando prejuízos em seus animais e suas 

plantações. A se adotar a teoria do risco integral, provado que a causa da invasão 

                                            
127 KRELL, Andréas Joachim. Concretização do dano ambiental: algumas objeções à teoria do 
risco integral. Revista de Informação Legislativa. Brasília, Ano 35, n. 139, p. 25-27, jul./set. 1998. 
128 Idem. Op. cit., p. 31-32. 
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dos insetos foi a poluição no terreno do vizinho, seria este condenado a reparar os 

prejuízos sofridos pelo reclamante, sem que se considerasse a conduta deste 

último que nunca vacinou seus animais nem tratou suas plantas contra a doença 

transferida pelos insetos. 129 Estaria sendo desprezado o nexo causal entre a 

conduta do reclamante e o prejuízo sofrido, considerado que os demais 

fazendeiros da região que adotaram tais providências não sofreram qualquer 

conseqüência negativa decorrente do fato. 

 

  A tal extremo não chega nem mesmo a responsabilidade civil nos 

casos de danos nucleares, notadamente uma das hipóteses mais graves de dano. 

Com efeito, prevê o artigo 6º, da Lei 6.453/77, que regulamenta a matéria, que a 

culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil do operador em relação a 

ela. E o artigo 8º isenta o operador de responsabilidade quando o acidente nuclear 

for causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição 

ou excepcional fato da natureza. Tais excludentes não foram afastadas com o 

advento da Constituição de 1988, ao prever a responsabilidade civil 

independentemente de culpa, pelos danos nucleares (art. 21, XXIII, “c”). Também 

aqui, a nosso sentir, o escopo do legislador constituinte foi apenas o de prever a 

responsabilidade na sua forma objetiva, mas não, necessariamente, informada 

pela teoria do risco integral. 

 

  O agir faz parte da natureza humana e, por sua vez, comporta riscos 

para o próprio agente e para os outros. Há que se considerar que a sociedade 

contemporânea é marcada pelo risco, cuja concepção não se fundamenta, 

propriamente, nas idéias de certeza do resultado e nem mesmo na certeza das 

expectativas. Parte, ao contrário, das idéias de suportabilidade e de tolerabilidade. 

Uma das grandes questões atuais é saber quais riscos a sociedade pretende 

assumir. E, esta decisão não tem cunho propriamente jurídico, mas sim e 

                                            
129 KRELL, Andréas Joachim. Concretização do dano ambiental: algumas objeções à teoria do 
risco integral. Revista de Informação Legislativa. Brasília, Ano 35, n. 139, p. 27, jul./set. 1998. 
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preponderantemente político, devendo ser resolvido democraticamente na base do 

consenso social.  

 

  É certo que os diversos setores sociais manejam interesses e 

valores muitas vezes distintos ou desencontrados. Alega-se, comumente, que as 

decisões políticas são tomadas priorizando os requerimentos dos mercados. 

Todavia, a legislação pátria, no que concerne à proteção do meio ambiente, tem 

disponibilizado instrumentos que permitem a participação efetiva da sociedade 

nesse processo de definição dos riscos a serem assumidos. A Constituição 

Federal, no artigo 225, § 1º, inciso IV, prevê que incumbe ao Poder Público exigir, 

na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental, ao qual será dada 

publicidade, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental. Este estudo prévio será realizado por técnicos 

habilitados, que elaborarão um Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que 

deverá ser acessível ao público, respeitada a matéria de sigilo industrial, assim 

expressamente caracterizada a pedido do interessado.  A Lei 6.938/81 já previa, 

como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, a necessidade de 

licenciamento para a construção, instalação, amplicação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de, sob qualquer 

forma, causar degradação ambiental. Há, ainda, a  previsão de audiências 

públicas onde são discutidos tais projetos. Prevê, também, a Carta Magna (art. 

225, § 1º, VI) a educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem como a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente, o que também já 

era previsto na Lei 6.938/81, com o objetivo declarado de capacitar a comunidade 

para uma participação ativa na defesa do meio ambiente. Inúmeras são as 

organizações não governamentais dedicadas à defesa do meio ambiente. 

Portanto, havendo meios disponíveis para uma participação ativa, se a sociedade 

deles não se vale no momento oportuno, aceitando, ainda que tacitamente, o 

desenvolvimento de certa atividade, muitas vezes até sopesando os benefícios 

que ela lhe proporciona, não nos parece, dentro de um juízo de eqüidade, seja 
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possível sustentar que o empreendedor assuma o risco integral da atividade. Ele 

assume, sim, o risco da atividade, mas não de forma integral. 

 

  Nesse sentido, se a atividade produzir um dano ambiental em 

relação direta de causalidade, incidirá a responsabilidade civil do empreendedor, 

porquanto ele assume o risco de seu empreendimento, ainda que haja autorização 

do órgão ambiental competente. Isto porque a lei prevê a incidência da 

responsabilidade objetiva, uma vez estabelecido o nexo de causalidade. Nessa 

situação, a licitude da atividade não afastaria a responsabilidade, porquanto não 

interrompe o nexo entre a atividade e o dano. Se, todavia, houver um fato que 

interrompa este nexo causal, como na hipótese de força maior, afastada ficará a 

responsabilidade objetiva, porquanto ausente o requisito do nexo de causalidade. 

O argumento de que o empreendedor assumiu o risco integral pelo exercício de 

sua atividade não deve prevalecer. A assunção do risco foi também da sociedade, 

ao permitir a atividade potencialmente lesiva. Por isso, parece-nos que, ausente 

uma relação direta de causalidade entre a atividade e o dano, o risco deve ser 

partilhado entre o empreendedor e a sociedade. Se a responsabilidade objetiva 

assenta-se no risco da atividade, deve o empreendedor responder pelos danos 

inerentes a ela, ou seja, dela diretamente decorrentes. Não, porém, pelos danos 

decorrentes de motivos outros que se interponham na cadeia causal, 

interrompendo o nexo com a atividade. 

 

  A eqüidade invocada pelos defensores da teoria do risco integral, na 

verdade, deveria sê-lo para sustentar a teoria do risco criado. Isto porque ela 

desempenha um papel moderador, visando ao atendimento do justo e do razoável, 

não nos parecendo como tal sua adoção para justificar uma responsabilidade 

ampla, geral e irrestrita. 

 

  Conquanto se esteja tratando de responsabilidade objetiva, portanto 

ultrapassada a análise de culpa, é preciso ter presente que a regra legal não pode 

ser fornecida e aplicada senão considerando o ideal moral que o legislador se 
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propõe a realizar e para o qual o juiz deve concorrer. Com efeito, uma ciência que 

regula relações dos homens entre si certamente tem em conta a lei moral. A 

adoção do risco integral provocaria o efeito contrário ao pretendido, ou seja, ao 

invés de alargar a responsabilidade, concorreria para uma total irresponsabilidade 

ou para a inércia da atividade econômica, o que traria outra sorte de prejuízos 

para a sociedade. 

 

  Com o afastamento da responsabilidade baseada na culpa, a 

causalidade passa para primeiro plano, o que impõe a admissão daquelas 

excludentes que rompam o nexo causal. 

 

  Ponderados os argumentos apresentados em defesa das teorias do 

risco e sua aplicação aos danos ambientais, defendemos a aplicação da teoria do 

risco criado, e a utilização do critério da causalidade imediata na identificação do 

nexo causal. 

 

  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região não é pacífica sobre qual teoria adotar, como se 

verá no capítulo seguinte. 
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Capítulo VI – Análise da jurisprudência sobre o tema 

 

 

  Em pesquisa realizada na jurisprudência dos tribunais estaduais, 

tribunais regionais federais e Superior Tribunal de Justiça, constatamos 

divergência de posicionamentos quanto à teoria do risco a ser adotada na fixação 

da responsabilidade civil por danos ambientais. A mesma controvérsia identificada 

na doutrina se reflete nos pretórios, com julgados fundamentando-se, ora na 

adoção da teoria do risco integral, ora na teoria do risco criado ou na teoria do 

risco-proveito, embora, muitas vezes, não o façam expressamente. 

 

  Selecionamos alguns acórdãos que evidenciam a divergência 

jurisprudencial, nada obstante se possa identificar uma tendência maior pela 

admissão de excludentes de responsabilidade. Tais excludentes, contudo, são 

aquelas que interrompam o nexo de causalidade (caso fortuito, força maior, fato 

exclusivo da vítima ou fato de terceiro), elemento objetivo da responsabilidade. 

Não se admitem as excludentes relativas à culpabilidade (legítima defesa, 

exercício regular de direito e estado de necessidade), porquanto se trata de 

responsabilidade objetiva, para a qual o elemento subjetivo mostra-se irrelevante. 

 

  Questão recorrente na jurisprudência diz respeito à responsabilidade 

do adquirente de terras já desmatadas pela preservação e recomposição do meio 

ambiente. A adoção da teoria do risco integral leva à conclusão de que o 

adquirente deve responder pelos danos causados pelo antigo proprietário do 

imóvel. Já pela teoria do risco criado, a responsabilidade do adquirente é afastada. 

 

  Analisando-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, verificamos divergência quanto ao tema, no seio daquela própria Corte. 

No julgamento dos Embargos Infringentes nr. 089897301, em 20.12.2001, Relator 

o Desembargador Cordeiro Cleve, decidiu o Terceiro Grupo de Câmaras daquele 

Tribunal, por maioria, afastar a teoria do risco integral, ao fundamento de que:  
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Conquanto seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, não 
se pode dispensar o nexo de causalidade, que decorre do fato e da 
conduta considerada lesiva não podendo ser responsabilizado quem 
já adquiriu o imóvel totalmente desmatado e não assumiu nenhum 
risco pela degradação existente, pois é da norma constitucional que 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei. Casos desta ordem devem ser punidos os 
infratores (CF/88, arts. 5º., INC. II, e 225, § 3º.) 

 

  Embora a proteção ambiental tenha assento constitucional, foi 

igualmente na Carta Política que o julgado veio a fundamentar o afastamento da 

responsabilidade no caso concreto. No conflito entre dois direitos fundamentais, 

prevaleceu aquele insculpido no art. 5º., inciso II.  

 

  Por outro lado, no julgamento da apelação nr. 133.653-4, oriunda de 

Ação Civil Pública que tramitou na Vara Única da Comarca de Santana do Ivaí, 

ocorrido em 14.04.2003, Relator convocado o Juiz Anny Mary Kuss, a Sétima 

Câmara Cível daquele mesmo Tribunal concluiu por não acolher a alegação do 

requerido de que adquirira as terras no estado em que elas se encontram, não 

tendo praticado nenhum desmate ou qualquer ato lesivo contra o meio ambiente, 

de sorte que estaria ausente o nexo causal necessário para justificar sua 

responsabilidade. Nem mesmo a peculiaridade da aquisição das terras ser anterior 

à Constituição de 1988 pesou. Afirmaram os julgadores, expressamente, que o 

dano ambiental consagra a teoria do risco integral, desinteressando à lide as 

causas excludentes. Nesse sentido, reconheceram a responsabilidade do 

adquirente, identificando o nexo causal entre sua conduta omissiva e o dano ao 

meio ambiente. 

 

  Esta questão não se mostra pacificada nem mesmo no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça. Vem se posicionando a Primeira Turma daquele 

Sodalício pela impossibilidade de responsabilização do adquirente. É o que se 

colhe do julgamento do Recurso Especial 156.899/PR, da relatoria do Ministro 

Garcia Vieira, julgado em 17.03.1998, assim ementado: 
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Ação Civil Pública. Dano ambiental. Obrigação de reparar. 
Particular que adquiriu terra já desmatada. Impossibilidade. Não se 
pode impor a obrigação de reparar dano ambiental, através de 
restauração de cobertura arbórea, a particular que adquiriu a terra 
já desmatada. Recurso improvido. 

 

  No caso concreto, restou incontroverso que o requerido na ação civil 

pública não desmatou nenhuma parte do imóvel, pois já o adquirira sem qualquer 

reserva de cobertura florestal, explorado com atividades agro-pastoris em toda a 

sua superfície. Diante dessa realidade, consignou o voto condutor do acórdão que: 

 
Tem-se sustentado, com base no art. 14, § 1º, da Lei nr. 6.938/81, 
porém não sem razoáveis opiniões em sentido oposto, o caráter 
objetivo da responsabilidade do réu, a despeito ainda de se referir o 
dispositivo legal apenas ao ‘poluidor’. Todavia, em qualquer caso é 
essencial o nexo causal entre a sua conduta (ação ou omissão) e o 
dano ao meio ambiente. 
(......) 
Assim, não se podendo qualificar como degradador do meio 
ambiente o proprietário do imóvel que o utiliza com sua atividade 
econômica em toda ou quase toda sua extensão, porque já o 
adquiriu com esta destinação, incogitável impor-lhe a obrigação de 
reparar o dano através da restauração de cobertura arbórea que 
não destruiu. 

 

  Este posicionamento vem sendo mantido pela Turma, conforme se 

depreende do recente julgamento do Recurso Especial 218.781/PR, ocorrido em 

05.02.2002, que recebeu a seguinte ementa: 

 
Ação Civil Pública. Dano ao meio ambiente. Ilegitimidade do 
adquirente de propriedade já desmatada. Reflorestamento. 
Responsabilidade. Art. 16, ‘a’, da Lei 4.771/65. 
1. Não tem legitimidade para figurar no pólo de ação civil pública o 
proprietário de terras que já as adquiriu desmatadas, pois a ele não 
se pode impor o ônus do reflorestamento, se não foi o agente do 
dano. 2. Precedentes da Primeira Turma.  3. Recurso não provido. 

 

  Observa-se que a Turma Julgadora, não identificando uma relação 

de causalidade direta entre a atividade agro-pastoril do atual proprietário do imóvel 

e o dano ambiental, afastou a responsabilidade civil deste. Entendeu-se que o 

dano ambiental foi causado por terceiro, o antigo proprietário.  
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  Por sua vez, a Segunda Turma do STJ, entende possível a 

responsabilização do adquirente, conforme se depreende do julgamento do 

Recurso Especial 282.781/PR, julgado em 16.04.2002, relatado pela Ministra 

Eliana Calmon, assim ementado: 

 
ADMINISTRATIVO. DANO AO MEIO-AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. 
LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO NOVO ADQUIRENTE.  1. A 
responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-
ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade entre a 
atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81).  2. Em se 
tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo 
proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a 
preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que 
não tenha contribuído para devastá-la.  3. Responsabilidade que 
independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei.  4. 
Recurso especial provido. 

 

  No julgamento da Apelação Cível nr. 165.453-5/0-00, oriunda da 

Comarca de Catanduva, relator o Desembargador Gonzaga Franceschini, ocorrido 

em 20.02.2002, a 9ª. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, concluiu que, não sendo a queima de palha de cana de açúcar uma 

atividade ilícita, embora potencialmente lesiva, a responsabilidade objetiva do 

poluidor dependeria da existência de prova cabal do nexo de causalidade entre a 

queimada e o dano ambiental. Todavia, inexistia nos autos prova técnica com 

respaldo científico apta a demonstrar, com segurança e de modo conclusivo, que 

a atividade causara degradação ao meio ambiente. Assim, conquanto indiscutível 

o potencial poluidor do procedimento, há muito adotado para o corte da cana, 

entendeu insuficientes afirmações genéricas de que a queimada polui o meio 

ambiente e afeta a saúde da população. É mais um exemplo do afastamento da 

teoria do risco integral, ante a exigência de uma demonstração cabal do nexo de 

causalidade entre o exercício da atividade e o dano, o que seria dispensado em se 

adotando o risco integral, face o caráter indiscutível de potencialidade danosa da 

atividade. 
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  Analisando a questão da responsabilidade civil por agressão ao 

ecossistema, decorrente de vazamento de substância tóxica na Baía de Sepetiba, 

concluiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por sua Segunda Câmara Cível, 

no julgamento da Apelação Cível 2002.001.06393, relator o Desembargador 

Sergio Cavalieri Filho, ocorrido em 26.06.2002, que o concurso de causas não 

acarreta necessariamente a solidariedade de todos os agentes, sendo necessário 

verificar em que medida cada uma concorreu eficientemente para o resultado. 

Trata-se de hipótese de dano decorrente de causalidade múltipla, tendo o Tribunal 

se debruçado sobre a análise da adequabilidade e eficiência das causas 

concorrentes no estabelecimento do nexo causal. Isto significa a rejeição da teoria 

da equivalência das causas, que dispensaria a perquirição feita pelo Tribunal. 

Com efeito, concluiu o acórdão que, uma vez provado que a causa necessária ou 

eficiente da diminuição do pescado na Baía de Sepetiba foi o somatório de 

concausas preexistentes, não poderia o agente da última condição responder 

pelos prejuízos alegados, mormente se sua atividade não contribuiu 

decisivamente para o dano ambiental. E esta aferição se dava na medida em que 

a exclusão do vazamento de tóxico atribuído ao requerido, do contexto, em nada 

alterava o resultado para melhor. É que a Baía de Sepetiba já estava poluída por 

dejetos industriais lançados há décadas por centenas de empresas e o esgoto de 

diversas cidades. Inarredável era a conclusão de que o vazamento de tóxico não 

causou a agressão ao ecossistema, nem mesmo contribuiu para agravá-la, pois 

não se pode poluir o que já estava totalmente poluído. Assim, foi mantida a 

sentença que afastara a responsabilidade civil pelo dano ambiental. 

 

  Merece destaque o julgamento do Recurso Especial  11.074/SP, em 

06.09.1993, pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria 

do Ministro Hélio Mosimann. Embora analisando apenas questões preliminares de 

ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, o julgado deixa 

transparecer uma tendência pelo afastamento da teoria do risco integral. O 

recurso originou-se de uma ação civil pública, onde se buscava a condenação 

solidária de vinte e quatro empresas ao ressarcimento de danos causados ao 
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meio ambiente, da cidade de Cubatão, pelo lançamento de poluentes na 

atmosfera e nos rios, o que acarretara a destruição da vegetação e ainda danos à 

saúde das pessoas. A empresa recorrente argumentava com a inexistência de 

nexo causal entre suas atividades industriais e os danos causados ao meio 

ambiente, daí decorrendo sua ilegitimidade passiva. Apontava, ainda, 

impossibilidade jurídica do pedido, pois o pedido indenizatório correspondia ao 

custo integral da completa recomposição do complexo ecológico atingido, de 

modo a que readquirisse os atributos anteriores ao início do processo de poluição, 

implicando em aplicação retroativa da Lei 6.938/81. 

 

  No que toca à impossibilidade jurídica do pedido, o acórdão 

consignou que a própria decisão recorrida já beneficiara as empresas ao 

asseverar que só seria objeto de reparação os danos causados após a edição da 

Lei 6.938/81. 

 

  Ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, o acórdão do STJ 

tece algumas considerações que apontam para o afastamento da teoria do risco 

integral, quando do exame do mérito. Assim entendemos pela assertiva de que o 

mérito só seria decidido na ocasião oportuna, ou seja, depois da fase probatória, 

bem como pela importância atribuída pelo julgado à realização da prova pericial, 

inclusive para a aferição do nexo de causalidade. Leia-se do voto e dos 

esclarecimentos prestados pelo Relator: 

 
Realmente, se a destruição da natureza foi causada pela emissão, 
feita por todas, de gazes poluentes, torna-se impossível quantificar 
pelo menos ‘a priori’, o dano que cada uma das rés causou ‘de per 
si’. Somente a perícia é que poderá estabelecer proporções.  
(.....) 
... se a agravante está negando o nexo causal entre as suas 
atividades industriais e os danos ao meio ambiente, deve inteirar-se 
de que isso será apurado na instrução e decidido afinal. 
(.....) 
É verdade que não há uma definição sobre a proporção com que 
cada um contribuiu para o dano, o que seria mesmo difícil definir 
desde logo, pela natureza da infração. 
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Daí já se vê a necessidade da perícia, imprescindível também para 
esclarecer o nexo causal entre as atividades industriais e os danos, 
como para se conhecer a real extensão desses danos. 

 

  O julgado considera que é a prova pericial que irá demonstrar a 

existência do nexo causal entre as atividades e o dano, a proporção com que cada 

empresa contribuiu para a poluição, podendo, na fase instrutória, ser produzida 

contra-prova pelas empresas rés. Tais afirmações levam a crer que o Colegiado 

não consideraria suficiente o mero exercício da atividade potencialmente lesiva 

numa região que veio a apresentar danos ambientais. 

 

  Como não logramos identificar no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal julgados que enfrentassem o problema da teoria do risco que deve 

informar a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, trazemos à colação 

precendente que analisou a responsabilidade civil do Estado, igualmente objetiva, 

debruçando-se sobre a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade. 

 

  Trata-se do Recurso Extraordinário 130.764, julgado em 12.05.1992, 

pela Primeira Turma do Pretório Excelso, sob a relatoria do Ministro Moreira Alves. 

Versa o feito sobre ação indenizatória movida contra o Estado do Paraná, com 

pedido de reparação dos danos materiais sofrido pelos particulares, em razão de 

roubo de jóias praticado por bando armado contra sua joalheria, do qual fazia 

parte preso foragido meses antes. Apontava-se a responsabilidade do Estado pela 

falha na missão de guarda e vigilância do preso. A pretensão foi acolhida pela 

sentença e mantida, por maioria, em grau de apelo. O fundamento adotado foi no  

sentido de que: 

 

É que, consagrando a Carta Magna, a exemplo das anteriores, 
a teoria do risco integral (art. 37, parágrafo 6º), ....., ‘Basta 
comprovar a existência de uma falha objetiva do serviço 
público, ou o mau funcionamento deste, ou uma irregularidade 
anônima que importa em desvio da normalidade, para que 
fique estabelecida a responsabilidade do Estado e a 
conseqüente obrigação de indenizar’. 
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  No voto vencido da apelação, afastava-se a responsabilidade do 

Estado, ao entendimento de que: 

 
Assim, quando o Estado não é o causador do dano, não pode ser 
responsabilizado objetivamente, por não existir a idéia de risco 
gerado em atividade por ele desenvolvida. O Estado só responde 
por ações que potencialmente tragam riscos aos administrados 
reparando os prejuízos decorrentes de ações ou omissões dos seus 
agentes nos encargos de suas atividades. 
(....) 
Além disso, inexiste nexo de causalidade entre a omissão 
causadora do dano e este, porque não se provou que um dos 
fugitivos da prisão e autor do roubo, fosse o chefe do bando, nem 
que a fuga dele tenha sido condição para a verificação do fato. 
Antes, pelo contrário, provado está que outra pessoa dirigiu o roubo. 

 

  Os embargos infringentes foram rejeitados ao fundamento de que 

mostra-se suficiente para atendimento da regra constitucional da responsabilidade 

objetiva, a existência do nexo causal. Isto porque, deslocada a questão para o 

plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco – 

integral, administrativo ou risco-proveito – aos tribunais é permitida a exclusão ou 

atenuação da responsabilidade quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem 

prevalecido ou concorrido como causa na verificação do dano injusto. No caso 

concreto, contudo, entendeu o Tribunal de Justiça do Paraná que o prejuízo 

sofrido pelos lesados se apresentava como conseqüência direta da conduta 

negligente dos funcionários do Estado na guarda do preso, permitindo que este, 

tempos depois, se associasse a outros e, na qualidade de mentor, organizasse o 

roubo. 

 

  Em parecer favorável ao provimento do recurso extraordinário, a 

Procuradoria Geral da República assevera que a responsabilidade do Estado, 

conquanto objetiva, não se aplica às cegas, admitindo abrandamentos, pois não 

acolheu a teoria do risco integral. Destaca que é o texto constitucional que requer 

como pressupostos da responsabilidade objetiva o evento danoso; o nexo causal; 

e a qualidade de agente público na prática do ato. Inexistente a relação de causa 

e efeito entre o fato e o dano, estar-se-ia extravasando o limite da 
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responsabilidade objetiva estatuída na Constituição. Conclui, no caso concreto, 

que a suposição de que o assalto não teria ocorrido se um dos meliantes 

estivesse preso, é mera conjectura. Aduz que, tendo o assalto ocorrido meses 

após a fuga, esta não constitui circunstância sem a qual o dano não teria se 

verificado, mas mera coincidência e coincidência não implica causalidade. 

Analisando o critério para reconhecimento do nexo causal, afirma que, numa 

cadeia sucessiva de fatos, só se deve considerar, para atribuição de 

responsabilidade, aquele a que o dano se liga com força de necessidade, o que 

não se verificava no caso sub judice. 

 

  Em seu voto, o Ministro Relator começa por afirmar a necessidade 

da presença do nexo de causalidade e prossegue afirmando que, no sistema 

jurídico pátrio, a teoria adotada para aferição do nexo causal é a do dano direto e 

imediato, a teor do disposto no artigo 1.060 do Código Civil de 1916. E explicita 

que tal teoria só reconhece o nexo de causalidade quando o dano se apresenta 

como efeito necessário de uma causa, o que abarca, sempre, o dano direto e 

imediato e, eventualmente, o dano indireto ou remoto, quando não haja concausa 

sucessiva para a produção deste. Afastando o efeito necessário entre a fuga e o 

assalto, já que este resultou de concausas como a formação da quadrilha e o 

assalto, ocorrido cerca de 21 meses depois, afastou a condenação imposta ao 

Estado. 

 

  Entendemos que, assim como a Constituição previu a 

responsabilidade objetiva do Estado, igualmente o fez em relação aos poluidores. 

E, da mesma forma como lá, também na responsabilidade ambiental não 

pretendeu alterar o critério de identificação do nexo causal adotado no sistema 

jurídico pátrio. 

 

  Em seu voto, acompanhando o Relator, o Ministro Celso de Mello 

consigna que a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, 

admitindo o abrandamento ou até mesmo a exclusão da responsabilidade nas 
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hipóteses configuradoras de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força 

maior ou a ocorrência de culpa atribuível à vítima. Não reconhece a existência do 

nexo de causalidade no caso em exame, seja pela falta de imediatidade entre o 

comportamento imputado do Poder Público e o evento lesivo, seja pela 

superveniência de fatos remotos descaracterizadores da própria relação causal. E 

assevera mais: 

 
O eventual reconhecimento do nexo causal, na espécie, exacerbaria 
de tal modo o sentido da teoria do risco administrativo que a 
reduziria, virtualmente, à dimensão mais radical da teoria do risco 
integral, que não foi consagrada pelo nosso sistema de direito 
constitucional positivo, consoante acentua a jurisprudência desta 
própria Corte. 

 

  Já o Ministro Sepúlveda Pertence, que igualmente acompanhou o 

Relator, procura destacar que a adoção da teoria da equivalência das condições 

para a responsabilidade civil objetiva, sem temperamentos, torna seus excessos 

iniquamente irremediáveis. Alerta que, nem mesmo no âmbito penal, esta teoria é 

levada às suas últimas conseqüências, admitindo-se a interrupção da cadeia 

causal pela superveniência de causa relativamente  independente. 

   

  Entendemos que o § 3º., do artigo 225, da Carta Magna, ao prever a 

responsabilidade dos infratores pela reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, com suas condutas ou atividades, independentemente de culpa está 

apenas instituindo a responsabilidade objetiva e exigindo a presença do nexo 

causal entre estas e aqueles. Não está a preceituar a adoção da teoria do risco 

integral ou da equivalência das condições na identificação do nexo causal, razão 

pela qual entendemos pertinentes à responsabilidade por danos ambientais, as 

conclusões adotadas no precedente do Excelso Pretório. 
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CONCLUSÃO 
 

 

  A paulatina mudança de foco que se constatou no trato do instituto 

da responsabilidade civil, deixando de centrar-se na culpa do agente para voltar-

se para o dano, obedeceu à linha evolutiva dos fatos sociais. As novas situações 

de perigo criadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial, conquanto 

decorrentes de atividades lícitas e socialmente desejáveis, reclamavam novo 

enfoque do instituto. A responsabilidade não mais poderia ficar restrita à existência 

de culpa, sob pena de se deixar irressarcido grande número de danos, à míngua 

de elementos probatórios do componente subjetivo do agente, cuja comprovação 

seria dificílima ou mesmo impossível. Tal situação conduziria a que o próprio 

direito inviabilizasse a justiça social. 

 

  A idéia de que a pessoa responde pelo dano causado por sua falta 

foi sendo substituída pela de que cada um deve suportar o risco do dano 

decorrente de ato seu. Era a introdução da responsabilidade na sua forma 

objetiva, segundo a qual não se exerce nenhum juízo de valor sobre os atos do 

responsável, bastando que o dano com eles se relacione materialmente, mediante 

uma relação de causalidade. 

 

  O rompimento do forte paradigma da culpa encontrou resistências, 

capitaneadas pelos irmãos Mazeaud, ao fundamento de que a nova teoria 

equiparava o comportamento jurídico ao injurídico. Ao se atrelar a 

responsabilidade à lei da causalidade se destruiria a idéia moral que subjaz ao 

instituto da responsabilidade civil, norteando o proceder do homem em sociedade.  

 

  Não obstante estes respeitáveis argumentos, fato é que as situações 

que se apresentavam concretamente evidenciavam que a responsabilidade 

fundada na culpa não propiciava a solução de conflitos cada vez mais complexos 

de uma sociedade pluralista. Esta constatação levou a que a responsabilidade 
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objetiva fosse, aos poucos, sendo introduzida no nosso arcabouço jurídico, 

mediante leis esparsas e na própria Carta Constitucional de 1988, embora a 

Constituição anterior já adotasse a responsabilidade civil objetiva para o Estado. 

Prevaleceu a idéia de que aquele que lucra com uma atividade deve responder 

pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes. Quem aufere cômodos, deve 

suportar incômodos. 

 

  Atualmente, convivem no nosso ordenamento jurídico ambas as 

formas de responsabilidade. A subjetiva, consagrada no artigo 927 do Novo 

Código Civil e a objetiva, prevista no parágrafo único deste mesmo artigo, para as 

hipóteses em que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, e naquelas outras 

hipóteses previstas em lei especial. 

 

  É a responsabilidade civil importante mecanismo para a efetividade 

da tutela ambiental. 

 

  O meio ambiente é hoje, indiscutivelmente, uma grande preocupação 

de todos os povos, que buscam insistentemente mecanismos e instrumentos 

capazes de coibir a degradação ambiental. A conscientização acerca da limitação 

dos recursos naturais e da necessidade de sua preservação conduz a que não 

mais se admita a utilização desses recursos, em benefício individual, que implique 

em perdas coletivas, sem que o beneficiário seja chamado a arcar com a 

correspondente responsabilidade. A questão ambiental requer se sobreponha o 

coletivo ao individual. 

 

  Apregoa-se, hodiernamente, o chamado desenvolvimento 

sustentado, que busca planificar o desenvolvimento econômico, condicionando-o à 

manutenção do equilíbrio ecológico e de uma saudável qualidade de vida à 

humanidade. 
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  Embora a atividade humana em detrimento do equilíbrio ambiental 

não tenha cessado, e jamais cessará totalmente, o fato é que a consciência com a 

preservação do meio ambiente disseminou-se, podendo-se notar a grande 

importância com que vem sendo tratada pelos sistemas jurídicos de diversos 

países e pelos organismos internacionais. 

 

  O objeto da tutela jurídica não é tanto o meio ambiente considerado 

nos seus elementos constitutivos, mas sim a qualidade do meio ambiente em 

função da qualidade de vida das pessoas. É um direito de natureza difusa, 

abrangendo as gerações presentes e futuras. 

 

  O dano ambiental causa indignação geral e realça de forma 

dramática a necessidade de reparar e recuperar o ambiente degradado. Nessa 

seara, emerge com grande relevo a questão da responsabilidade, de modo a 

permitir que os poluidores sejam alcançados pela lei e condenados à reparação 

dos danos causados. 

 

  A legislação brasileira prevê a possibilidade de responsabilização 

dos poluidores em três esferas: administrativa, penal e civil, as quais poderão 

ocorrer simultaneamente. 

 

  Presente o fato de que as empresas, notadamente as de grande 

porte, têm um maior potencial de causar danos ambientais do que as pessoas 

físicas isoladamente, o legislador estendeu a elas a possibilidade de serem 

responsabilizadas, inclusive, penalmente, o que causou alguma celeuma entre os 

doutrinadores, em face dos princípios norteadores do Direito Penal clássico. As 

dificuldades são, porém, ultrapassadas na medida em que se compreenda a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica à luz de uma responsabilidade funcional 

e social, e não mais uma responsabilidade baseada na culpa. 
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  No campo da responsabilidade civil, desde logo se evidencia a total 

inadequação da teoria subjetiva da responsabilidade, na esfera ambiental, pois 

representaria uma valorização exacerbada do direito individual em detrimento da 

coletividade. Reconhecendo as inúmeras dificuldades que se colocam em relação 

aos danos ambientais, sobretudo quanto à comprovação da culpa do poluidor, o 

legislador adotou a responsabilidade na sua forma objetiva, que apenas reclama a 

demonstração da atividade considerada lesiva, do dano e do nexo causal, 

prescindindo-se do elemento subjetivo. Trata-se de uma questão de política 

legislativa, que procura definir até onde o Direito quer que o homem responda 

pelos seus atos. 

 

  Ainda que uníssona a doutrina quanto ao acerto da objetivação da 

responsabilidade civil, há divergências no tocante à teoria do risco que deve 

embasá-la. 

 

  A maioria dos autores professa a defesa da teoria do risco integral, 

que não admite excludentes da responsabilidade e que alcança todo e qualquer 

possível responsável pelo prejuízo ambiental. 

 

  Outros mais moderados, defendem a teoria do risco-proveito, que se 

assenta na idéia de que aquele que aufere algum benefício de determinada 

atividade deve se responsabilizar pelo dano que essa atividade causar. Pautando-

se pela idéia de obtenção de benefício, de regra econômico, levantaram-se 

algumas críticas de que a teoria se restringiria a determinadas classes, como dos 

comerciantes e industriais.  Para afastar qualquer discussão que condicionasse a 

responsabilização a um proveito obtido pelo agente, utilizou-se a terminologia do 

risco criado, vinculando a responsabilidade pelo só desenvolvimento de um dada 

atividade que implique risco. Esta teoria, contrariamente à do risco integral, admite 

algumas excludentes da responsabilidade. 

 



 163

  A criação de um risco, ainda que admissível, não legitima os 

prejuízos dele resultantes. O dano não deixará de ser injusto e reclamará a devida 

reparação. Contudo, tratando-se de responsabilidade objetiva, sem culpa, haverá 

de se estabelecer a relação de causalidade entre a atividade perigosa e o dano.  

 

  Se a responsabilidade resulta do risco da atividade, somente o 

prejuízo dela decorrente é que deverá ser ressarcido pelo agente, com base na 

responsabilidade objetiva. E, para aferição do nexo causal, o critério adotado pelo 

nosso sistema jurídico é o do dano direto e imediato. Assim era, a teor do artigo 

1.060, do Código Civil de 1916, e continua sendo, conforme previsto no artigo 403, 

do Novo Código Civil, que manteve a dicção do dispositivo anterior.  

 

  Nesse sentido, afastando-nos do pensamento majoritário da doutrina 

pátria, entendemos que somente o dano que guarde nexo causal, segundo o 

critério da causalidade imediata, também chamado de critério da interrupção do 

nexo causal, é que deverá ser ressarcido pelo empreendedor. Por conseguinte, a 

incidência de fatores como o caso fortuito e a força maior, ou o fato criado pela 

própria vítima, rompem o nexo de causalidade, fazendo desaparecer um dos 

requisitos objetivos da responsabilidade e provocando sua exclusão. 

 

  Outro aspecto que releva destacar é que a atividade deve ser 

perigosa em si mesma, não sendo legítimo assim considerá-la apenas porque dela 

derivou um dano concreto. 

 

  Aqueles que defendem a teoria do risco integral na responsabilidade 

pelos danos ambientais argumentam com a eqüidade, com a idéia de uma justiça 

distributiva, segundo a qual, aquele que desenvolve uma atividade perigosa para a 

sociedade e dela tira benefícios deve suportar os danos que causar, mesmo sem 

culpa. 
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  Ocorre que essas atividades perigosas, ainda que exercidas em 

proveito do empreendedor, não se limitam a tanto, sendo forçoso reconhecer que, 

igualmente, promovem benefícios para a coletividade, seja em forma de 

empregos, seja em forma de tributos, seja em forma do próprio produto final 

produzido. E é, justamente, por essa razão que são autorizadas pelo Poder 

Público. Em conseqüência, se o risco de dano delas decorrente é assumido pelo 

empreendedor, não deve sê-lo o risco total. Em nosso entendimento, a justiça 

distributiva invocada pelos defensores do risco integral melhor seria empregada 

para sustentar a distribuição do risco com a sociedade, nas hipóteses de 

ocorrência daquelas excludentes que rompem o nexo causal. Isto porque, ao 

autorizar, por meio do órgão público competente, ou por meio de lei específica, o 

exercício de uma atividade potencialmente lesiva, a sociedade está assumindo 

uma parcela do risco. Não nos parece acertado invocar a eqüidade, que 

desempenha relevante papel moderador, para justificar uma responsabilidade 

ampla, geral e irrestrita.  
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