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Resumo 

 

Nos dias atuais o meio ambiente tem ocupado um espaço obrigatório em todas as 

pautas argumentativas que tratem de relações de cunho econômico. No âmbito 

empresarial é comum a constante reserva de espaço para o aperfeiçoamento de novas 

práticas que atenuem ainda que minimamente o impacto causado no desenvolvimento 

dos negócios. É natural que essas preocupações tenham como principal motivação um 

alcance maior da responsabilização civil daquelas pessoas físicas e jurídicas que 

causam danos ao meio ambiente. Assim, as novas perspectivas de enquadramento do 

comportamento social (individual e coletivo) vão moldando as instituições do Direito 

Civil que servem como veículos condutores de deveres àqueles que estão obrigados a 

recuperar, ressarcir, ou compensar, o meio ambiente dispondo de seus particulares 

patrimônios – ainda que involuntariamente.    

 

Palavras-chave: Direito Ambiental, responsabilidade civil.  

 

Abstract 

Nowadays the environment has occupied a space in all mandatory guidelines dealing 

with argumentative nature of economic relations. Under the constant business is 

common reserve space for the development of new practices to mitigate even the 

slightest impact on business development. It is natural that those concerns whose 

main motivation was a greater range of civil liability of those individuals and 

companies that damage the environment. Thus, new perspectives framework of social 

behavior (individual and collective) are shaping the institutions of civil law that serve 

as drivers of vehicles to those duties that are required to recover, reimburse, or 

compensate for, the environment, disposing of his private assets - albeit 

unintentionally.    

Keywords: Environmental law, liabily. 



 

 

1. Qualificação objetiva do Direito Ambiental 

O meio ambiente é positivado 

no ordenamento jurídico 

brasileiro a partir do artigo 2251, 

da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, como um 

direito comum a todos os 

cidadãos e elemento essencial a 

sadia qualidade de vida; 

portanto, podemos afirmar que 

essa é a tutela jurídica que irá 

identificar a existência material e 

qualificação objetiva para 

justificar a denominação “Direito 

Ambiental” no ordenamento 

jurídico brasileiro. Antes, porém, 

da Constituição Federal de 1988, 

havia legislação protetiva das 

relações jurídicas ligadas aos 

elementos do meio ambiente, 

ainda tais normas de direito se 

encontrassem dispersas e 

distribuídas entre as regras de 

direito instrumental e de direito 

material coletivo. A principal 

guia dessa construção 

sistemática foi a Lei n. 6.938 de 

31 de agosto de 1981, que 

                                                 
1
 “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”.   

 

sistematizou todos os elementos 

cognoscitivos e suas relações 

dentro de uma especifica Política 

Nacional do Meio Ambiente, com 

mecanismos jurídicos versados 

para a instrumentação da 

“preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses 

da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida 

humana” 2. A Lei do Meio 

Ambiente de 1981 concebida a 

partir do artigo 8º, inciso XVII, 

alíneas c, h, e i, da Constituição 

Federal de 1967, alterada pela 

Emenda Constitucional n. 7 de 

1977, surgiu estruturada sob o 

objetivo da preservação e 

melhoria da qualidade ambiental 

de forma harmônica com o 

desenvolvimento sócio-

econômico culminando na 

necessária proteção da 

dignidade da vida humana, 

devendo ser sustentada pelos 

princípios: 1) manutenção do 

                                                 
2
 Artigo 2º da Lei n. 6.938/1981 



 

 

equilíbrio ecológico; 2) 

patrimonialidade pública do 

meio ambiente materialmente 

protegido; 3) uso sustentável do 

solo, do subsolo, da água, e do 

ar; 4) tutela administrativa 

pública; 5) controle das 

atividades que causem risco 

potencial ou efetivo; 6) 

recuperação constante; 7) 

educação ambiental especifica e 

difusa.  Também coube a Lei do 

Meio Ambiente de 1981 definir o 

que é “Meio Ambiente” 

conceituado naquele momento 

legislativo como a qualificação 

do espaço, dos elementos e do 

conjunto de condições que se 

relacionam em uso e disposição 

de tudo que existe e pode ser 

identificado física, química, ou 

biologicamente, que tem 

influencia e de alguma forma se 

rege todas as vidas orgânicas 

contidas neste ciclo relacional.  

Alguns especialistas 

doutrinadores ao lançar 

primeiros argumentos sobre essa 

sistematização legal do Direito 

Ambiental entendiam que a 

definição legal “Meio Ambiente” 

introduzida no Brasil através da 

Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 

1981 era restritiva e limitada aos 

recursos naturais, certamente 

por ter sido concebida numa 

época onde havia controle 

totalitário do Estado Brasileiro e 

por concentrar os diversos 

institutos de direito existentes e 

dispersos no ordenamento3. 

Destarte, nos trabalhos e 

argumentos mais recentes, 

encontramos outros 

especialistas em Direito 

Ambiental interpretando aquela 

mesma definição legal – “Meio 

Ambiente” – da Lei n. 6.938 de 

31 de agosto de 1981 de forma 

muito mais ampla, como se a 

mensagem do legislador tivesse 

objetivado um conceito jurídico 

indeterminado que foi 

recepcionado e complementado 

pela Constituição Federal de 

19884.  

Objetivamente, opinamos no 

sentido de que tanto o 

entendimento passado 

(“definição legal restritiva e 

limitada”) quanto à interpretação 

atualizada (“conceito jurídico 

                                                 
3
 VLADIMIR PASSOS DE FREITAS. A constituição 

federal e a efetividade das normas ambientais. São 
Paulo: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2005, P. 16 
4  CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO. Curso de 
direito ambiental brasileiro. São Paulo: SARAIVA, 
2010, P. 69/70  



 

 

indeterminado)” não serve como 

qualificação a um instituto de 

direito que representa 

substancialmente o termo legal – 

material e instrumental – 

contido no Direito Ambiental. 

Quando tratamos de Direito 

Ambiental, necessário se faz 

compreender que nunca será 

definitiva a concepção de um 

meio ambiente jurídico 

determinado, porque o objeto 

cognoscente implica diretamente 

para a existência de um meio 

ambiente jurídico determinável, 

servindo-se ao aplicador do 

direito tanto uma qualificação 

abstrata partindo-se do 

pressuposto constitucional do 

artigo 225, da Constituição 

Federal de 1988, e do artigo 3º, 

da Lei n. 6.938 de 31 de agosto 

de 1981; conquanto a relação 

“ideal”5 destas normas de direito 

não podem corresponder com o 

que realmente acontece no 

“plano real” com a determinação 

do objeto jurídico (meio 

ambiente) que é dinâmico e bem 

mais amplo que a compreensão 

                                                 
5
 O que apenas foi imaginado pelo legislador ainda 

não existe de fato, é hipotético, ideal, objeto cultural; 
abstrato que é uma qualidade contemplativa, 
pensada e liga-se a determinado objeto. 

humana sobre as coisas. Do 

mesmo modo, como também 

pode esse mesmo interprete 

utilizar-se de forma 

contemplativa de todas as 

concepções físicas e 

fenomenológicas das Ciências 

que pontualmente podem ser 

definidoras do termo qualificador 

da norma jurídica ambiental. 

Portanto, a compreensão dos 

termos jurídicos não pode ser de 

forma alguma determinante no 

sentido de compor conceitos 

restritos às suas disposições, 

pois, é a própria norma jurídica 

positiva que na sua expressão 

incluiu as “leis” como um dos 

elementos de definição: o que se 

leva a racionalizar que a 

compreensão de abrangência do 

instituto de direito não se 

encerra na sua letra, e nem 

mesmo, dentro da Ciência do 

Direito. Poderíamos nesse 

sentido ilustrar o argumento sob 

a perspectiva da existência de 

elementos envolvidos nas 

relações jurídicas ambientais, 

que estão contidos nas leis da 

Química, da Física, da Biologia, 

e até mesmo explicados por 

outras Ciências como a 



 

 

Matemática e a Geografia dentre 

outras, que influenciam 

diretamente a compreensão da 

existência de um determinado 

“Meio Ambiente” interagindo 

nesse conjunto indeterminado 

de elementos e suas 

manifestações.   Entendemos, 

por derradeiro que, “Meio 

Ambiente” é a qualificação do 

espaço e dos elementos que se 

relacionam em uso e disposição 

de tudo que existe e pode ser 

identificado material e 

culturalmente, e tem influencia 

em todas as vidas orgânicas 

contidas neste ciclo relacional. 

Dessa forma, concluímos que as 

partes envolvidas neste conjunto 

devem procurar manter os 

característicos naturais e 

artificiais que cercam suas 

composições, conservando um 

determinado equilíbrio saudável 

nos aspectos de preservação do 

espaço e do seres que se inter-

relacionam, explorando de forma 

racional tanto a vida que se 

desenvolve dentro desta 

composição como a própria 

disposição orgânica renovável do 

ambiente que cerca esses seres.  

Estando totalmente acessível 

a qualquer destes elementos 

humanos o meio ambiente como 

um objeto material a disposição 

de uma coletividade difusa e 

heterogênea em seus individuais 

interesses necessita de uma 

positivação cultural para que o 

impacto desta existência resulte 

em mínima degradação que 

permita a renovação e 

manutenção continua do 

patrimônio coletivo; o que 

também só pode ser observado a 

partir das condutas e disciplinas 

coletivas que racionalizem 

princípios de preservação e 

proteção da biosfera que interage 

com toda forma de vida 

orgânica, que também 

vislumbramos como importantes 

doutrinadores do Direito 

Ambiental, dimensionada como 

parte do conjunto universal de 

natureza social e/ou 

analogicamente sociável6. 

Temos então que são 

passives de prova as alterações 

que a vida no meio humano, e 

por conseqüência o meio 

ambiente que compõe essa 

                                                 
6
 ÉDIS MILARÉ. Direito do Ambiente – A gestão 

ambiental em foco. São Paulo: REVISTA DOS 
TRIBUNAIS, 2009. 



 

 

ordem de natureza cultural e 

acompanha a parte cognoscitiva 

dos seres racionais, e não é 

restaurável a sua originalidade 

(status quo ante). Depois da 

modificação sofrida e de uma 

forma (ainda que vulgar e 

instintiva) sabemos que é 

impossível proteger o complexo 

de relações de alteração no meio 

ambiente absolutamente porque 

“nós” os seres humanos, 

precisamos de espaços 

minimamente confortáveis 

(habitáculos) para equilíbrio de 

uma vida saudável ante as 

condições hostis da natureza 

originária no espaço ecológico – e 

utilizamos dos recursos e 

espaços disponíveis no meio 

ambiente natural que ocupamos, 

para desenvolver os recursos 

materiais e orgânicos que 

alimentam de todas as formas a 

vida humana no planeta Terra7. 

Assim, quando racionalmente 

tratamos do equilíbrio como 

forma de preservar o meio 

ambiente, cuidamos de 

disciplinar as condutas 

                                                 
7
 Nesse sentido também encontramos a opinião de: 

PAULO AFFONSO LEME MACHADO. Direito 
ambiental brasileiro. 18ª Ed., São Paulo: MALHEIROS, 
2010, P. 62/66 

humanas8 para uma relação de 

interdependência orgânica que 

cause a menor agressividade 

possível ao meio ambiente da 

biosfera em que vivemos; e 

mesmo as aplicações artificiais 

são elementos de observação 

profusa antes de qualquer 

modificação ou alteração para 

que se evite que determinado 

modo de vida socialmente 

saudável deixe de existir por 

falta de referencia ambiental. 

Esse macro conceito nos permite 

verificar que inexiste vida 

humana saudável marginal as 

condições essenciais do meio 

ambiente em todas as suas 

emanações – materiais, 

culturais, naturais, artificiais, e 

especialmente humanas; uma 

vez que o elemento principal da 

composição do meio ambiente 

cognoscível é o homem9.  

Como já foi explicitado no 

tópico anterior, o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 é 

norma constitucional 

orientadora e de aplicação 

cogente e expressamente 

                                                 
8 LUIS PAULO SIRVINSKAS, Tutela constitucional do 
meio ambiente. São Paulo: SARAIVA, 2008, P. 30/31 
9
 GILBERTO PASSOS DE FREITAS. Crimes contra a 

natureza. São Paulo: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 1991, 
P. 16/17 



 

 

objetiva, no que cinge as 

obrigações e riquezas que serão 

destinadas para o 

funcionamento natural deste 

Direito Social de forma geral e 

abrangente – elegendo como seu 

principio orientador a 

participação de todos os 

cidadãos10. Pois bem, quando a 

ordem jurídica vislumbra que há 

um meio ambiente 

definidamente concreto e pré-

concebido em existência e 

materialidade antes de qualquer 

aplicação de uma atividade 

humana, devemos partir para a 

análise de que as mobilizações 

desde a simples existência do 

homem e das outras espécies de 

vida em atividade e interação 

nesse meio ambiente 

juridicamente definido e os atos 

que modificam ou irão modificar 

de forma transitória ou 

definitiva11 – construindo e se 

constituindo em nova realidade 

ambiental neste espaço disposto 

concretamente; como também, 

destruindo a matéria natural ou 

                                                 
10

 JOSÉ AFONSO DA SILVA, Direito ambiental 
constitucional. 8ª Ed., São Paulo: MALHEIROS, P. 
50/52 
11

 CRISTIANE DERANI, Direito ambiental econômico. 
3ª Ed., 2ª tiragem, São Paulo: SARAIVA, 2009, P. 
50/56  

artificial ainda que por ações que 

sejam descritas como 

“transformações evolutivas”. 

Todos esses são os aspectos 

abstratos que demandam 

proteção máxima e podem estar 

contidos dentro do principio da 

preservação em matéria 

ambiental, e a ordem jurídica é 

frisante no sentido de impor 

regras não refratárias de 

observação coercitiva que 

demandam por vezes a aplicação 

do jargão “o que não é proibido é 

permitido”; mas este brocardo 

não vale no jus ambiental pelo 

simples fato de que além da 

regra jurídica posta o meio 

ambiente como abstração, o seu 

conteúdo intrínseco impõe 

limites às liberdades públicas 

gerando uma espécie de 

responsabilidade ambiental 

social. Nesse sentido, podemos 

estabelecer como definição que a 

responsabilidade ambiental 

social é a obrigação positivada 

no ordenamento jurídico que 

determina que todos os sujeitos 

de direito tenha plena 

consciência do comando 

normativo que entrega o direito a 

um meio ambiente de vida 



 

 

equilibrado, exige em 

contraprestação que cada um 

destes elementos sociais tenha 

uma conduta preventiva com 

comandos de preservação deste 

espaço na forma que vem 

expressado na Política Nacional 

do Meio Ambiente que vem 

objetivada através da Lei nº. 

6.938/1981.  

Voltando-se para uma 

análise da própria política 

ambiental verificamos que a 

normatização estrutural dispõe 

claramente para a obtenção do 

equilíbrio sócio-ambiental 

partindo do pressuposto que a 

relação econômica social é o foco 

principal, pois, há expressada 

disposição neste sentido 

apontando que o exercício de 

atividades econômicas tanto 

públicas como privadas devem 

ser consoantes às diretrizes 

ambientais, portanto, princípios 

jurídicos a serem observados 

nas relações jurídicas que 

envolvam o meio ambiente – 

sistematicamente vislumbrado. 

Os princípios apesar de 

representarem “por definição, 

mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para sua 

exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e 

a racionalidade do sistema 

normativo” 12 não conseguirão 

jamais per si atender ao juízo de 

valor que é sempre subjetivo e 

nunca equivale antes ao juízo da 

realidade: individualmente é o 

homem em sua esfera 

personalíssima quem decide 

sobre o juízo de valor e a 

sobreposição de bens da vida 

dependem desta hierarquia dos 

valores. Os valores desta 

referência são todos os 

elementos materiais e imateriais 

dispostos para o complexo de 

relações humanas sociais e 

jurídicas, formadas pelo 

conjunto de bens corpóreos e 

incorpóreos que vão se unindo e 

se capitalizando sob a 

propriedade e legitimidade: 

publica ou privada, individual ou 

coletiva. Os bens individuais 

materiais e corpóreos tornam-se 

fungíveis por sua própria 

                                                 
12

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO. Elementos 
de direito administrativo. São Paulo: REVISTA DOS 
TRIBUNAIS, 1980, P. 230 



 

 

natureza econômica e sempre 

podem ser reconstituídos, ou, 

compensados por outras 

representações econômicas; 

enquanto os bens 

transindividuais além de serem 

indivisíveis e, ainda que 

pertença também à esfera 

patrimonial do indivíduo compõe 

elemento de maior representação 

maior no complexo patrimonial 

coletivo e geral que 

denominamos de Direitos 

Difusos e Coletivos. Tratando-se 

do “Meio Ambiente” em nossa 

concepção, podemos afirmar que 

os bens objetos deste patrimônio 

são caracterizados não 

especificamente por uma 

denominação nominativa, mas 

sim pela ‘marca’ de 

indisponibilidade, por sua 

natureza difusa e coletiva, pela 

relevância da sua 

imprescindibilidade no 

desenvolvimento e evolução da 

vida humana, e por demandar 

um linear aspecto de prescindir 

eternamente de proteção, 

preservação, e reparação dos 

elementos que interagem com 

suas apresentações de realidade 

múltiplas e distintas: material, 

artificial, e cultural. Como os 

objetos deste acervo patrimonial 

são bens indetermináveis em 

sua essência individual, pois, 

não podemos determinar a 

quantidade de água, nem a 

quantidade de terra, nem a 

quantidade de ar, nem a 

quantidade de fauna, nem a 

quantidade de flora, muito 

menos mensurar com exata 

precisão os reflexos sobre o 

sistema da vida no planeta 

quando há alterações em suas 

relevâncias – apenas sentimos 

seus resultados nas 

modificações promovidas em 

nosso modo de vida. 

Entendemos que a riqueza do 

meio ambiente faz parte de 

nossa vida numa sensação inata 

e que demanda originariamente 

uma prestação continua, 

desigual, infinita, e 

desproporcional de todos os 

entes do conjunto social. 

O bem jurídico protegido e 

tutelado através do Direito 

Ambiental é perene também pela 

própria disposição legal, não 

podendo ser consumido em 

nenhum momento da instituição 

social humana no planeta por 



 

 

não demandar uma legitimidade 

coletiva positivada. Ele sempre 

será qualificado como uma 

riqueza que é transitória para 

todos os indivíduos desde a sua 

inclusão social, mas o vínculo 

jurídico que acompanha esse 

bem jurídico tem a qualidade de 

um direito real; de seqüela – 

uma obrigação com 

característico único do 

patrimônio ambiental e que 

respectivamente se contempla 

em seu objeto jurídico: a 

preservação do sistema e dos 

meios que permita a saudável 

existência e subsistência do 

homem de hoje e do homem de 

amanhã. 

 

2. Responsabilidade civil no Direito Ambiental  

A responsabilidade civil no 

Direito Brasileiro é regulada a 

partir dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil Brasileiro e têm 

características distintas para a 

sua aplicação a cada relação 

jurídica estabelecida: ora é 

subjetiva, ora é objetiva. 

Responsabilidade civil 

subjetiva no Direito Brasileiro é 

aquela onde ao fato jurídico se 

faz a análise primeiramente do 

nexo de causalidade entre a 

conduta omissiva ou comissiva 

do agente posicionado no pólo 

negativo passivo, a sua efetiva 

ou relativa culpa para o evento 

que reduz patrimônio na esfera 

patrimonial do agente 

posicionado no pólo positivo 

ativo, para somente então, ser 

classificada responsabilidade 

civil de reparar por obrigação. A 

principal característica deste 

fenômeno jurídico é que quando 

a diagnose fática se enquadrar 

nas hipóteses da 

responsabilidade civil caberá 

preliminarmente na verificação 

do nexo de causalidade se a 

conduta omissiva ou comissiva 

do agente causador foi 

voluntária. Portanto, as 

excludentes de responsabilização 

quando a causa for irresistível a 

conduta como nas hipóteses de 

caso fortuito, força maior, ou ato 

exclusivamente de terceiro. 

Importante também ressaltar 

que sempre nesta espécie de 



 

 

responsabilidade civil há 

(liberalidade) faculdade do 

agente que ocupa a posição ativa 

nesta relação jurídica complexa 

de transacionar seus direitos ao 

recebimento da obrigação 

reparatória na proporção que lhe 

aprouver, e até mesmo, 

renunciar à execução da sua 

tutela anistiando o agente 

posicionado no pólo negativo 

passivo obrigado.  

Paralelamente, há previsão 

expressa no parágrafo único do 

artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro para a 

responsabilidade civil objetiva 

que é aquela prevista em 

qualquer norma jurídica do 

ordenamento jurídico com 

previsão para o agente 

responsabilizado pela conduta 

seja obrigado a reparar o dano 

independente da sua culpa para 

a ocorrência do evento que reduz 

patrimônio na esfera patrimonial 

do agente posicionado no pólo 

positivo ativo – ainda que 

indeterminado. Também será 

aplicada e observada essa 

espécie jurídica nas relações 

onde a atividade econômica e/ou 

civil do agente da posição 

negativa seja fato propulsor pela 

natureza do risco; de forma a 

causar prejuízo ás esferas de 

direito de outros agentes – ainda 

que indeterminados. Nesta 

espécie de responsabilidade civil 

o característico é que não se 

verifica o nexo de causalidade 

dentre o agente e o fato danoso, 

havendo uma imputação 

conceituada pela norma jurídica 

a partir da previsão de 

ocorrência de fato jurídico, e/ou, 

a posição ocupada pelo 

responsabilizado qualificado por 

uma conduta ligada a sua 

atividade de direito: sempre 

lícita. Para as atividades de risco 

classificadas como ilícitas, 

existirá especificas tutelas 

jurídicas advindas, inclusive, do 

Direito Penal Brasileiro. O que 

há no núcleo de distinção entre 

a responsabilidade civil subjetiva 

e a responsabilidade civil 

objetiva é justamente a sujeição 

passiva: 

a) Na 

responsabilidade 

civil subjetiva; só 

há sujeição 

passiva quando 

houver 



 

 

voluntariedade na 

conduta culposa 

(ilícito civil) do 

agente negativo, 

cabendo as 

excludentes de 

responsabilização 

do caso fortuito e 

da força maior, 

por seus 

característicos 

irresistíveis e 

diretamente 

influentes no fato 

propulsor; 

b) Já na 

responsabilidade 

civil objetiva; 

poderá haver a 

sujeição passiva 

ainda que não 

exista a 

voluntariedade na 

conduta do agente 

e este ato seja 

considerado lícito, 

desde que, a 

norma jurídica 

que obriga a 

responsabilização 

passiva assim 

preveja, ou, a 

responsabilização 

decorra do risco 

da atividade do 

agente imputado. 

 

Nas linhas de entendimentos dos 

doutrinadores brasileiros 

conquanto a aplicação do 

instituto da responsabilidade 

civil em face dos agentes 

causadores de danos ao meio 

ambiente há evidente adoção da 

espécie de responsabilidade 

civil objetiva, ainda que as 

premissas justificativas sejam 

divergentes. PAULO AFFONSO 

LEME MACHADO13 aponta que o 

núcleo propulsor da obrigação 

de reparar através da 

responsabilidade civil objetiva 

não é a conduta típica ilícita 

apurada de forma subjetiva em 

face do agente; e sim a 

ocorrência de resultado 

prejudicial ao homem e seu 

ambiente, portanto, independe 

da apreciação subjetiva da 

conduta do poluidor – basta que 

a existência do dano que haverá 

conseqüentemente a obrigação 

objetiva de repará-lo, mas 

entende que a persecução da 
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 PAULO AFFONSO LEME MACHADO. Direito 
ambiental brasileiro. São Paulo: MALHEIROS, 2010. 



 

 

obrigação de indenizar seguirá 

obrigatoriamente um processo 

lógico-jurídico da imputação civil 

que analisará inclusive o 

estabelecimento do nexo de 

causalidade entre a ação, a 

omissão, e o dano. Com uma 

acentuada divergência de 

entendimento lógico-jurídico 

sobre o assunto, ÉDIS MILARÉ14 

distingue a aplicação do 

instituto da responsabilidade 

civil em matéria ambiental 

imputando as teorias “amplas” 

como negativistas, visto que, não 

cogitam indagar como ou porque 

ocorreu o dano. Ainda nesta 

linha, abraça a tese da 

responsabilidade civil objetiva a 

partir do fato da existência de 

um dano ambiental que deve ser 

indenizado mesmo nos casos de 

culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro, caso fortuito, ou de 

força maior, por entender 

claramente que diante da 

dificuldade da composição do 

nexo de causalidade entre o 

dano e a atividade danosa, não 

pode a “vítima” ser compelida a 

arcar com o ônus da prova – por 
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 ÉDIS MILARÉ, Direito do ambiente – A gestão 
ambiental em foco. São Paulo: REVISTA DOS 
TRIBUNAIS, 2009 

vezes quase impossível de ser 

produzido e individualizado em 

face do agente causador e 

responsável. O que de fato se 

observa em ambos especialistas 

doutrinadores é que suas teses 

não são confrontantes no 

resultado; ambos interpretam 

corretamente a aplicação da 

responsabilidade civil objetiva 

em matéria ambiental, e apenas 

divergem quanto à imputação 

civil aos agentes responsáveis no 

que se refere a “teoria do risco” 

amparados sempre no que 

disciplina a Legislação 

Ambiental Brasileira. Sem 

maiores observações, o que se 

aprecia na interpretação literal 

da disposição legal é que há 

necessariamente uma 

qualificação para o agente 

causador do dano ambiental que 

é a de “poluidor”, portanto, 

necessário que se faça uma 

ligação dentre o dano ocorrido e 

o causador do dano e, 

principalmente a análise das 

relações jurídicas ligadas à 

atividade deste agente. Isso 

porque, a objetividade da norma 

é imperativa no que se refere aos 

fatos propulsores relacionados a 



 

 

conduta do agente, dando razão 

a conceituação deste agente 

como poluidor-pagador, sem a 

qual, não haverá a imputação 

civil de reparar o dano ambiental 

causado. 

 

3. Principio do poluidor-pagador  

A qualidade de “poluidor” é 

dividida entre vários sujeitos de 

direito: a pessoa física, e as 

pessoas jurídicas de direito 

público e as pessoas jurídicas de 

direito privado, desde que 

possam ser identificadas como 

causadores de dano ambiental. 

Importante essa nota para que 

não se fixe a idéia de que há 

distinção da responsabilidade 

civil objetiva dentro do Direito 

Ambiental, sendo alcançados 

todos os sujeitos de direito que 

por determinada atividade 

praticada de forma direta ou 

indireta cause poluição e/ou 

degradação do ambiental15. 

Observado ao pé da letra, a 

qualificação de poluidor-

pagador pode representar um 

‘sem número’ de responsáveis 

por uma determinada obrigação 

jurídica, tornando impossível a 

execução da tutela jurisdicional 
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que decidir pela 

responsabilização civil calcada 

em determinado fato jurídico. 

Assim, necessário que seja 

racionalmente identificado e 

individualizado o poluidor-

pagador e a norma jurídica o faz: 

às vezes a partir do sujeito de 

direito, e às vezes a partir do fato 

jurídico. Nos termos da previsão 

legal objetivada e das premissas 

supra-constitucionais de ‘Meio 

Ambiente’, o principio de 

poluidor-pagador, como a 

própria concepção textual 

indica, vem representar um 

característico puramente 

econômico no que se refere à 

responsabilidade civil objetiva. 

Neste turno, a qualificação de 

poluidor-pagador esta 

diretamente ligada a atividade 

econômica exercida por um 

sujeito de direito que tinha no 

seu plexo de obrigações o dever 

de precaução conquanto aos 

impactos causados por sua 



 

 

atividade no meio ambiente que 

está inserido e, do mesmo modo 

tem a obrigatoriedade jurídica de 

reparar todo e qualquer dano 

ambiental causado por sua 

exploração econômica – seja ela 

de natureza produtiva, de 

característico extrativista, ou 

ainda, de interação com 

elementos que compõe o meio 

ambiente humano natural ou 

artificial. A concepção lógica do 

poluidor-pagador envolve o 

relacionamento de normas de 

direito econômico e de direito 

ambiental, e este principio é a 

forma de reprimir, reparar, e 

compensar a internalização dos 

custos ambientais resultantes 

das atividades econômicas dos 

agentes poluidores na definição 

de CRISTIANE DERANI16. Nesta 

mesma linha de entendimento, 

PAULO AFFONSO LEME 

MACHADO17 classifica como 

poluidor-pagador aquele que cria 

e controla as condições em que a 

poluição se produz, 

complementando seu 

entendimento com as 
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concepções econômicas 

estruturadas também pelos 

preceitos do Direito Ambiental 

Econômico. O principio do 

poluidor-pagador (polluter pays 

principle) também é explicado 

sob a teoria do Direito Ambiental 

Econômico por ÉDIS MILARÉ18 

que apresenta o axioma como 

sendo a estrutura central do 

principio da responsabilidade 

civil no Direito Ambiental, 

ressaltando que são os 

resultados da atividade 

econômica humana sobre o meio 

ambiente a causa do dano por 

razão das externalidades 

negativas ambientais advindas 

da atividade econômica do 

agente. Por esta ótica, devemos 

aliar que a aplicação da 

qualificação de poluidor-pagador 

ao agente causador de dano 

ambiental é aquela intimamente 

ligada a atividade econômica do 

sujeito de direito, portanto, 

induz a uma prévia classificação 

jurídica do legitimado passivo 

para responder exclusivamente a 

ação de reparação de danos 

ambientais fundada na 
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responsabilidade civil objetiva 

como sendo pelo fato jurídico do 

enquadramento da relação 

jurídica e não da pessoa de 

direito, revelando-se um aspecto 

puramente externo e objetivo da 

norma jurídica que será a linha 

a ser perseguida na formação 

processual das questões desta 

natureza. Seguindo esse 

entendimento, devemos 

compreender que o Direito 

Ambiental concebe 

estruturalmente como sujeito 

passivo da ação de 

responsabilidade civil objetiva o 

poluidor-pagador, portanto, toda 

pessoa de direito que esteja 

explorando determinada 

atividade econômica é potencial 

poluidor-pagador, numa 

concepção lógico-jurídica das 

disposições legais de nosso 

ordenamento jurídico. Destarte, 

a potencialidade do 

enquadramento como poluidor-

pagador serve como liame para 

outros institutos de direito como 

o da responsabilidade solidária 

por perpetuação ou continuidade 

do dano ambiental que é 

diretamente ligada à 

caracterização do risco relativo à 

atividade econômica – não 

sendo, portanto, o principio do 

poluidor-pagador tão somente o 

elemento de direito que imputa a 

responsabilidade civil objetiva do 

sujeito passivo na ação de 

reparação civil por danos 

ambientais. 

 

 

4. Teoria do risco no Direito Ambiental   

O Direito Ambiental elegeu 

a responsabilidade civil objetiva 

aliada ao risco da atividade como 

elemento essencial para a 

aplicação da imputação civil, 

logo, teremos uma espécie 

jurídica que visa à 

individualização do sujeito 

passivo a partir dos 

característicos da sua conduta. 

Portanto, antes de qualquer 

imputação civil ao sujeito de 

direito, devemos separar as 

qualidades da sua conduta com 

relação à aplicação da norma 

jurídica lembrando que, para a 



 

 

responsabilização civil objetiva 

do agente causador de danos, 

um dos prismas a ser observado 

é a associação do dano a uma 

atividade lícita – caso contrário, 

ou seja, na hipótese da conduta 

do agente causador ser 

classificada como ilícita, ainda 

que haja sua responsabilização 

civil em reparar os danos 

ambientais, a apreciação dos 

fatos e dos resultados estarão 

afectos antes de serem 

processados na esfera do 

Direito Civil Ambiental a 

outros ramos do Direito 

Ambiental: o Direito Penal 

Ambiental e o Direito Ambiental 

Administrativo19. O risco pode 

ser interpretado como sendo a 

possibilidade de fato futuro 

previsível e de grande estatística 

de ocorrência, sendo medido a 

partir de uma referencia que 

pode ser derivada de causas de 

natureza, de causas de 

atividade, ou, de causas 

extraordinárias. No Direito 

Ambiental é evidente que o fator 

“risco” está aliado a exata 

medida de que uma atividade 

exercida em um determinado 
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 LEI n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. 

ambiente altera sua estrutura e 

condições originárias podendo 

inclusive causar redução da 

qualidade pela interferência 

direta ou mesmo indireta desta 

atividade. Assim, verificada a 

degradação ambiental 

imediatamente será constatada a 

manifestação do risco eminente 

que está contido na atividade – 

que se torna causa do dano e 

conseqüente qualificação de 

poluidor ao agente responsável 

pela pessoa de direito 

responsável pela conduta 

danosa. Como já observamos o 

instituto de Direito Ambiental 

Brasileiro que lastreia a 

responsabilidade civil objetiva 

faz uma distinção da aplicação 

da regra da responsabilidade em 

duas partes: (a) regra geral: a 

imputação da responsabilidade 

civil subjetiva contida no §1º, do 

artigo 14, da Lei n. 6.938/1981 

combinada com a disposição 

contida no artigo 186 e no §único, 

do artigo 927, do Código Civil 

Brasileiro – quando haverá a 

imputação civil ao responsável 

pela degradação ambiental 

causada por conduta ilícita ainda 

que relacionada com a atividade 



 

 

econômica do poluidor; e (b) a 

específica imputação da 

responsabilidade civil objetiva 

contida exclusivamente na 

disposição do §1º, do artigo 14, 

da Lei n. 6.938/1981, que prevê 

tanto a reparação quanto a 

indenização pelos danos 

causados por exercício da 

atividade econômica de risco que 

dá a classificação do tipo legal 

“poluidor-pagador”. A doutrina 

civilista brasileira recebe com 

muita reserva e muitos julgados 

costumam refutar a teoria do 

risco criado, costumeiramente 

denominada teoria do risco 

integral, que entendemos ser 

aplicável em responsabilidade 

civil objetiva no Direito 

Ambiental quando há no caso 

concreto a hipótese de 

imputação de responsabilidade 

por danos causados ao meio 

ambiente pelo poluidor-pagador. 

Por conseguinte, a interpretação 

literal do §1º, do artigo 927, do 

Código Civil Brasileiro, e do §1º, 

do artigo 14, da Lei n. 

6.938/1981, podem ser 

explicadas inclusive pela teoria 

da causalidade. No que se diz 

respeito á causa e efeito, somos 

partidários da idéia de que a 

existência de determinado fato 

não se encontra contígua na 

inocente dinâmica dos corpos 

em correlação, ou, mesmo na 

eventualidade cotidiana de uma 

sociedade humana. Porque em 

uma concepção venal, o atual 

nível de sociabilidade dá certeza 

a todos os indivíduos que eles 

são responsáveis pelo 

movimento provocado na direção 

do outro – isto em todos os 

aspectos: inclusive nos de 

caráter coletivo e de interesse 

geral e indistinto (difuso). Para 

mais claramente explicar nosso 

entendimento costumo lembrar 

que os físicos italianos e alemães 

do século XV costumavam 

teorizar que a bola de borracha 

atirada contra uma parede de 

pedra nunca retornava com os 

mesmos componentes da sua 

originalidade: ainda que 

mantivesse a velocidade 

esperada pelo propulsor, 

retornava com algumas 

partículas que no impacto 

aderiam a sua estrutura. Se 

pensarmos não como Galileu, 

ou, Da Vinci, mas, vulgarmente 

sobre este fato físico, poderemos 



 

 

notar que no aspecto 

retribuição, todo corpo lançado 

tem a sua estrutura alterada no 

retorno a sua origem, ou seja, é 

impossível a reconstituição do 

“status quo ante” genuíno. Não 

há relação (duas partes) onde a 

interação deixa de acrescer ou 

reduzir – o atrito é regra 

absoluta no contato, e o atrito 

tanto desgasta, modifica, 

substitui e, principalmente: 

aumenta reduzindo pela 

transformação. Neste aspecto, 

se nós tivéssemos utilizando os 

critérios de aumento, redução, e 

transformação, dos 

doutrinadores do Direito 

Ambiental, certamente 

concluiríamos nossa digressão 

com a pontual anotação de que 

aumentar-reduzir-transformar é 

exatamente o trinômio mais 

prejudicial para o Meio 

Ambiente; porque o resultado da 

somatória destes fatores, sob a 

ótica do principio da 

causalidade, está sempre 

influenciado por atos humanos – 

o que basta para dizer que 

haverá evidente prejuízo para a 

“biota”. Pois, bem, tratando de 

responsabilidade civil, devemos 

nos escorar no que como é 

apresentado como razão lógica e 

jurídica dos civilistas, e a grande 

maioria tem confirmado que a 

teoria aplicada em matéria 

ambiental é a teoria do risco 

integral – por vezes sob o esteio 

da socialização dos riscos 

coletivos20 e a este agregado o 

princípio da causalidade21. 

Ratificamos nosso entendimento 

quanto à teoria do risco que no 

Direito Ambiental sempre que 

observada a responsabilidade 

civil objetiva haverá de ser 

aplicada a teoria do risco 

integral em todas as relações 

jurídicas onde o fundamento 

seja o dano ambiental e o 

resultado da tutela jurisdicional 

seja a obrigação de indenizar 

pelo agente degradante do meio 

ambiente. Teremos ainda a 

aplicação da hipótese lastreada 

no ilícito civil do artigo 186, e do 

artigo 927 do Código Civil não 

esquecendo que sempre que o 

nexo de causalidade do dano 

ambiental seja oriundo de uma 
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conduta ilícita do agente 

degradante a sua apuração será 

procedida no âmbito do Direito 

Penal Ambiental sendo 

observada, nestes específicos 

casos, a responsabilidade civil 

subjetiva para apuração de 

indenizações de forma cumulada 

com as cominações das multas 

penais e administrativas 

previstas na Lei n. 9.605/1998. 

Isso ocorre pelo fato de que 

todos os tipos penais da Lei n. 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998 

são praticados a título de dolo, 

exceto quando a referida norma 

expressamente admite a 

modalidade culposa – lembrando 

que dolo é a qualificação da 

conduta do agente que quis o 

resultado ou assumiu o risco de 

produzi-lo, enquanto a culpa é a 

específica qualidade de uma 

conduta onde o agente que deu 

causa ao resultado o fez por 

imprudência (comissivo), 

negligência (omissivo), ou 

imperícia (comissivo). Este 

enquadramento legal do ilícito 

com base na responsabilidade 

civil subjetiva apesar de num 

primeiro instante demonstrar ser 

de eficácia inferior a 

responsabilidade civil objetiva, é 

bem mais amplo, uma vez que, 

permite a cumulação das penas 

administrativas, das multas 

penais, com a obrigação de 

reparar ou indenizar ao 

patrimônio ambiental. Por fim, 

podemos concluir que as duas 

espécies de responsabilidade 

civil em Direito Ambiental são 

admissíveis – a responsabilidade 

objetiva e a subjetiva; apenas 

não concebemos definitivamente 

que a teoria do risco integral 

será aplicada em ambas 

hipóteses, e tal incerteza decorre 

do amparo legal existente em 

legislações distintas: no Direito 

Ambiental e Civil, e no Direito 

Penal Ambiental. 

 

5. O instituto da responsabilidade solidaria e o característico 

propter rem da obrigação no Direito Ambiental 

As prestações do Direito 

Ambiental possuem a qualidade 

das obrigações do direito real – 

propter rem – mas é apenas uma 



 

 

análoga referência ao instituto 

de Direito Civil que muito 

representa esse característico. 

No Direito Civil o sujeito atado a 

uma obrigação real (propter rem) 

pode se livrar deste ônus desde 

que através de uma ação 

identificável e irretratável 

renuncie ao direito patrimonial 

contido no objeto de direito que 

possui essa prestação 

contemplativa em sua 

patrimonialidade, ou seja, a 

responsabilidade do devedor é 

circunscrita à coisa, com a 

liberdade para abandonar e por 

conseqüência livrar-se do 

encargo22. Já no Direito 

Ambiental essa hipótese 

(abandono, desistência) inexiste, 

pois, o meio ambiente se 

confunde com a própria vida do 

individuo – é meio e instrumento 

para a sua existência; 

abandonar é uma ação 

impossível de ser executada por 

qualquer sujeito de direito 

inserido neste contexto. Ainda 

que a suscitada razão persista e 

a classificação propter rem se 

torne apenas uma referencia 
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analógica na apreciação da 

prestação do sujeito de direito 

quando inserido nas questões 

ambientais, esta é a definição 

mais adequada para a 

qualificação desta espécie de 

obrigação. Na Jurisprudência 

Brasileira, o característico 

propter rem é utilizado para fixar 

a obrigação de reparar com bem 

jurídico objeto de degradação. 

Mas em algumas específicas 

ocasiões, esta relação extrapola 

o objeto jurídico e adentra aos 

elementos da espécie jurídica de 

responsabilidade do sujeito, 

servindo como liame dentre o 

objeto mediato e o objeto 

imediato. Para ilustrar como 

exemplo, podemos citar os fatos 

em que aplicamos o instituto da 

solidariedade em matéria 

ambiental que é um 

característico puramente ligado 

a qualidade que o ordenamento 

jurídico outorga por força de lei 

e/ou ato volitivo. Seguindo neste 

mesmo raciocínio podemos 

afirmar que o característico 

propter rem é inerente ao Direito 

Ambiental no que concerne ao 

objeto jurídico protegido pelo 

ordenamento especializado, sem 



 

 

tratar no primeiro momento da 

responsabilidade – antes de 

qualquer ilação a respeito de 

“dano e responsabilidade” 

necessário se faz unir o sujeito 

de direito a coisa que é o objeto 

de patrimônio e de afetação 

(negativa ou positiva), porque a 

lógica mais simples do Direito é 

que um devedor pode ser 

acionado a dois títulos: como 

pessoalmente obrigado ou 

como detentor de um bem 

dado em garantia real23. 

Concluindo esta idéia, podemos 

dizer que o direito real que 

regula a obrigação do indivíduo é 

real (propter rem) porque ele 

possui pelo menos alguns dos 

característicos como a posse, o 

uso, e o gozo, ainda que não 

detenha a propriedade24  sobre a 

coisa que é objeto direto do 

Direito Ambiental – o meio 

ambiente em que vive. Esse 

característico da obrigação real 

em Direito Ambiental é 

fundamental para que ocorra as 

ligações entre vários agentes 
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poluidores/degradadores e 

também a aplicação do instituto 

da responsabilidade solidária na 

responsabilidade civil objetiva. É 

certo que haverá uma forte 

corrente admitindo apenas a 

aplicação do instituto da 

solidariedade quando assim a 

Lei ou o Contrato determinar – 

mas esta é uma regra de Direito 

Civil que sofre uma conseqüente 

flexibilização por reflexo de uma 

tendência onde a propulsão do 

instituto jurídico surge pelo 

aspecto próprio da associação 

dos atores envolvidos na norma 

jurídica que dá suporte a 

responsabilidade objetiva no 

Direito Ambiental. Assim, esses 

efeitos jurídicos qualificativos 

tornam restritas as aplicações 

onde um sujeito passivo é 

substituído por outro sujeito de 

direito que ignora as obrigações 

relativas ao bem jurídico e 

persegue (omissa ou 

comissivamente) degradando o 

meio ambiente. É certo, 

portanto, que havendo a 

aplicação da responsabilidade 

civil objetiva em face de relação 

jurídica ambiental, haverá 

também, incidência da 



 

 

responsabilidade solidária 

dentre aqueles sujeitos de direito 

imputados na obrigação civil de 

indenizar, pelo fato das normas 

ambientais ligarem como 

característico obrigacional a 

qualidade propter rem que é o 

direito real emanando efeitos 

nestes fatos jurídicos 

(ambientais). 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Ao final dos nossos 

estudos concluímos que a 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANOS CAUSADOS AO MEIO 

AMBIENTE está positivada pelo 

disposto nos artigos 225, §§, da 

Constituição Federal Brasileira, 

combinado pelo §1º, do artigo 14 

da Lei n. 6.938 de 31 de agosto 

de 1981, e ainda recebe efeitos 

positivos dos artigos 186 e 

§único do artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro, encerrando 

nessa disposição legal uma 

obrigação ao sujeito passivo 

qualificado como agente 

degradador/poluidor em 

indenizar o meio ambiente 

danificado. Conseguimos ainda 

entender por meio do presente 

estudo que a responsabilidade 

de indenizar o meio ambiente 

também se divide em 

responsabilidade objetiva e 

subjetiva, sempre dependendo 

em que esfera de direito é 

apurado o fato jurídico, bem 

como, que há especifica 

qualificação para o sujeito 

passivo obrigado que é 

denominado na forma da norma 

jurídica como “poluidor”. Ainda 

neste sentido, encontramos uma 

conceituação para o agente que 

degrada o meio ambiente por 

meio da sua atividade econômica 

– o poluidor-pagador, e partimos 

para a distinção da teoria do 

risco onde ficou claro que o 

Direito Ambiental adotou como 

sendo regra geral a teoria do 

risco criado, melhor dita: teoria 

do risco integral. Os efeitos da 

teoria do risco integral na 

responsabilidade civil objetiva do 

Direito Ambiental podem ser 

melhor analisadas quando 

estudamos a responsabilidade 



 

 

solidária e o característico 

propter rem pacificado na 

doutrina brasileira como sendo o 

direito real que deve ser 

observado também na apuração 

das responsabilidades civis do 

Direito Ambiental. Por fim, o que 

de fato distingue as formas de 

apuração da responsabilidade 

civil no âmbito do Direito 

Ambiental são os estudos dos 

elementos patrimoniais 

envolvidos nas relações jurídicas 

de cunho econômico, que 

sempre emanam efeitos e 

reflexos transindividuais que 

acaba por reduzir a qualidade de 

vida de todos os seres humanos 

envolvidos e interligados por 

conexões que só podem ser 

sentidas quando a natureza 

reclama o fato da degradação 

coletiva. É nesse sentido que a 

sensibilidade do Direito 

Ambiental transforma as 

perspectivas dos institutos de 

Direito Civil remodelando de 

forma a adaptar as suas 

características diante um 

universo infinito de agentes 

sociais que se relacionam dentro 

e através do Meio Ambiente. 
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