
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - 

FAEF BACHARELADO EM DIREITO. 

 

 

 

 

 

ALAN CEZAR DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS FACE A 
JURISPRUDÊNCIA COMTEMPORÂNEA DOS TRIBUNAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARÇA – SP 

2017. 



ALAN CEZAR DE SOUSA 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS 
FACE A JURISPRUDÊNCIA COMTEMPORÂNEA DOS 

TRIBUNAIS 

  

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de bacharelado em 
direito da associação cultural e educacional de garça 
faculdade de ensino superior e formação integral - faef 
como pré-requisito para a obtenção do grau de bacharel 
em direito. 

Orientador: Prof. Msc. Guilherme Moraes  Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garça – SP. 

2017. 





ALAN CEZAR DE SOUSA 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de bacharelado 
em direito da associação cultural e educacional de 
garça faculdade de ensino superior e formação 
integral - faef como pré-requisito para a obtenção 
do grau de bacharel em direito. 

 

 

Aprovado em: ________/______/________. 

 

BANCA EXAMINADORA:  

 

____________________________________ 

Prof. Msc. Guilherme Moraes Cardoso  

Associação cultural e educacional de garça faculdade de ensino superior e formação 
integral – faef.  

Orientador 

  

                           ____________________________________  

Prof.  

Associação cultural e educacional de garça faculdade de ensino superior e formação 
integral – faef. 

Examinador  

 

_____________________________________ 

Prof.  

Associação cultural e educacional de garça faculdade de ensino superior e formação 
integral – faef. 

Examinador 

  



Sumário 
INTRODUÇÃO......................................................................................... 

 1 - O MEIO AMBIENTE E O DIREITO BRASILEIRO................................................... 

1.1 Conceito de Meio Ambiente .............................................................................. 

1.2 Das Modalidades de Meio Ambiente................................................................. 

1.3 -  Breve História, Conceito e Evolução Do Direito Ambiental............................ 

1.3.1 Conceito de Direito Ambiental.........................................................................    

1.3.2 Evolução da Legislação................................................................................... 

1.4 Dos Crimes Ambientais...................................................................................... 

1.4.1Breve História e Evolução da Lei 9.605/1998................................................... 

1.5 Das Espécies de Crimes Ambientais................................................................. 

1.5.1Flora................................................................................................................ 

1.5.2 Crime de Poluição.......................................................................................... 

1.5.3 Crime Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural..................... 

1.5.4 Crime Contra a Administração Ambiental.................................................... 

2-A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO AMBIENTAL................................. 

2.1 A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva................................................... 

2.2 Do Dano Ambiental............................................................................................. 

2.2.1 Da Dificuldade de Reparação do Dano............................................................ 

2.2.2 Da Dificuldade de Valoração do Dano.............................................................. 

2.3 Análise de trabalhos correlatos............................................................................ 

2.3.1 Considerações a Respeito dos Trabalhos Correlatos...................................... 

3 A RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA CIVEL PELA PRÁTICA DE DANO 
AMBIENTAL............................................................................................................ 

3.1 A Responsabilidade Ambiental e a Teoria do Risco Criado e a Teoria do Risco 
Integral..................................................................................................................... 

3.1.2 Reparação do Dano Ambiental nas Modalidades “ in specie’ e Pecuniária.... 

3.2 Princípios Básicos que Norteiam a Responsabilidade Ambiental...................... 

3.2.1 Principio da Precaução.................................................................................... 

3.2.2 Principio da Precaução.................................................................................... 

3.2.3 Principio do Poluidor Pagador.......................................................................... 

3.3 Breve Analise do Desastre Ambiental do Munícipio de Mariana.........................   



RESUMO 

A finalidade deste trabalho é apresentar a responsabilização por crimes ambientais, 

partindo da conceituação de meio ambiente e suas classificações, e um apanhado 

histórico da evolução do direito ambiental. Bem como, o surgimento da Lei 

9.605/1988 e suas espécies de crimes ambientais. Partindo desse ponto, para a 

responsabilidade civil e conceituação de dano ambiental e suas formas de reparação 

do dano e a difícil valoração, sendo muitas vezes impossível valorar e reparar o 

dano. Por fim, a responsabilização ambiental do agente por crimes praticados contra 

o meio ambiente, bem como, a reparação do dano e/ou indenização pecuniária. 

 

Palavras – chave: Meio ambiente. Dano Ambiental. Responsabilidade civil 

ambiental. 

 

  



INTRODUÇÃO 

 

            O meio ambiente vem sofrendo uma exploração desenfreada e com isso está 

comprometendo a qualidade de vida não só das gerações presentes mas também 

das futuras. A responsabilidade civil por danos ambientais foi um grande marco para 

a proteção do meio ambiente.   

             Diante da problematização da degradação ambiental, um grande passo foi a 

responsabilização do autor por crimes ambientais e reparação do dano, mesmo com 

essa proteção os recursos naturais estão se tornando cada vez mais escassos, 

sendo dever de todos zelar por esses recursos que são essenciais para manutenção 

de qualquer tipo de vida.  

            Uma saída para esse problema global seria por meio da responsabilização 

do agente causador do dano, sendo assim poderá impedir que outros agentes 

causem danos ao meio ambiente, por medo de sofrer as penalidades.  

             Entende-se que a responsabilidade civil e a reparação do dano é 

concretizada em cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer e no pagamento 

de condenação em dinheiro. Em geral essa condenação é voltada para preservação 

e reparação do dano causado. Vale salientar, que muitas vezes a reparação do dano 

ao seu estado natural é impossível por conta da relevância do dano causado. 

             Este trabalho tem por objetivo conscientizar a população a não causar 

danos ao meio ambiente, e a importância desse bem natural essencial para todos. 

Diante desse objetivo geral se ampara os objetivos específicos: Definir o conceito de 

crimes ambientais e a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, com 

analise de doutrinas e trabalhos pertinentes ao tema, apontar a relevância da 

destruição causada no meio ambiente. Bem como as formas de reparação do danos 

e suas penalizações. 

             Desse modo, este trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas 

doutrinares, analises de trabalhos correlatos e comparação de caso real de 

destruição ambiental com grande relevância na mídia.  

 



CAPITULO 1 - O MEIO AMBIENTE E O DIREITO BRASILEIRO 

  

 1.1 - CONCEITO DE MEIO AMBIENTE             

            O conceito de meio ambiente está disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, 

inciso I, como “o conjunto de condições, leis, influencias e alterações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas’’ (BRASIL, 1981). 

            A doutrina classifica o meio ambiente como um direito fundamental de 

terceira geração, que são aqueles que evidenciam os direitos coletivos e difusos 

constituindo um avanço para o desenvolvimento sustentável.  

            Os direitos fundamentais de terceira geração, são ligados ao valor da 

fraternidade ou solidariedade, são os relacionados ao desenvolvimento ou 

progresso, ao meio ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito 

de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e ao direito de 

comunicação 

            Os interesses difusos são transindividuais ou metaindividuais, essas 

denominações se referem a interesses pertencentes a uma diversidade de titulares, 

ou seja, um número indeterminado de pessoas. 

            Segundo Mancuso, os interesses coletivos:  

 

“... são interesses metaindiduais que, não atingindo o grau de agregação e 
organização necessária à sua afetação institucional junto a certas entidades 
e órgãos representativos de interesses já socialmente definidos, restam em 
estado flúido, dispersos pela sociedade civil como um todo, podendo, por 
vezes, concernir a certas coletividades de conteúdo numérico indefinido”. 
(MANCUSO,1991, p. 275-276) 

 

            O meio ambiente é um direito fundamental, de uso comum e essencial para a 

manutenção de qualquer tipo de vida, sendo assim, tem proteção jurídica como 

dispõe a Constituição Federal, no artigo 225 caput:  

Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 



Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. (BRASIL,1988) 

                Como visto é dever de toda a sociedade conservar e preservar o meio 

ambiente, ou seja, de acordo com o dispositivo não somente é dever da sociedade, 

mas também do poder público, para que se possa ter um meio ambiente equilibrado 

e de qualidade para as presentes e futuras gerações. 

            A Constituição Federal de 1988 trouxe uma extrema mudanças em relação 

as competências ambientais. Desta forma, a parte global das matérias ambientais 

pode ser legislada pelos três planos, Federal, Estadual e Municipal, a concepção de 

meio ambiente não ficou na competência exclusiva da União. O Estado detêm a 

competência sem ter a necessidade de provar que o assunto é de seu interesse ou 

não. Diferente do município que na questão ambiental precisa demonstrar a sua 

competência (MACHADO 1996). 

          A legislação trouxe também um grande avanço para a proteção do meio 

ambiente incluindo a pessoa jurídica como sujeito ativo no ilícito penal, assim como 

dispõe em seu artigo. 225, § 3º, que “as condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” 

(BRASIL,1988). 

            Deste modo, a punição não fica restrita apenas a pessoa física, a 

Constituição assegura que mesmo a atividade sendo autorizada pelo Poder Público, 

desde que lesiva, poderá ser incriminada (MACHADO 1996). 

              Como visto é dever de toda a sociedade conservar e preservar o meio 

ambiente, ou seja, de acordo com o dispositivo não somente é dever da sociedade, 

mas também do poder público, para que se possa ter um meio ambiente equilibrado 

e de qualidade para as presentes e futuras gerações 

 

 1.2 -  Das modalidades do Meio Ambiente 

 

            Deste modo, o conceito de meio ambiente pode ser classificado em meio 

ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente 

do trabalho. 



            O meio ambiente natural, abrange o solo, agua, ar atmosférico, fauna e flora. 

Com tutela de forma mediata na Constituição Federal em seu caput no artigo 225, e 

de forma imediata no parágrafo 1º, incisos I e VII (BRASIL1988). 

            Milaré apresenta um conceito de meio ambiente natural como: 

            “Patrimônio ambiental natural que desde logo remete à ideia de um conjunto 

de bens oferecidos continuamente pela natureza” (MILARÉ 2015). 

            O meio ambiente artificial, abrange o espaço urbano construído (espaços 

urbanos abertos, áreas verdes, praças e ruas). Com fundamentação na Constituição 

Federal de 1988 em seus artigos 5º inciso XXIII, 21 inciso XX, 182 e 225. (BRASIL 

1988). Desta forma, se pode dizer que o meio ambiente artificial é construído pela 

sociedade, e é um bem comum de uso de todos.     

            O meio ambiente cultural, se caracteriza pelos bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira” (BRASIL1988). 

Para Fiorillo o meio ambiente do trabalho é: 

“o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais 
relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está 
baseada na  salubridade do meio e na ausência de agentes que 
comprometem a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, 
independente da condição que ostentem” (FIORILLO, 2013, p.490). 

 

1.3 -  BREVE HISTORIA, CONCEITO E EVOLUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL   

 

            O direito ambiental teve seu surgimento em meados do século XX, como 

resposta à crise ambiental que assolava o planeta. Os vários episódios de 

degradação e poluição ambiental ocorridos no mundo, alertaram a comunidade 

internacional sobre a necessidade e a importância de disciplinar as atividades 

humanas produtivas, afim de controlar os impactos ambientais negativos, e fizeram 

com que surgisse um novo ramo de direito, um direito voltado para a preservação e 

manutenção do meio ambiente. 



            A preocupação com a preservação do meio ambiente vem desde os 

primórdios da civilização, como mostra Édis Milaré. 

            De fato, a proteção do ambiente, desde os mais remotos tempos, 
vem sendo objeto de preocupação, em maior ou menor escala, de todos os 
povos. Vale lembrar, a título de ilustração, que noções precursoras sobre 
biodiversidade e conservação das espécies animais podem ser encontradas 
no Gênesis. O Deuteronômio já proibia o corte de arvores frutíferas, mesmo 
em caso de guerra, com pena de açoite para os infratores. (MILARÉ, 2015, 
p. 235) 

 

1.3.1 Conceito de Direito Ambiental 

 

            O conceito de direito ambiental é diverso entre os autores, sobre o tema 

podemos citar Édis Milaré  

Direito do Ambiente é o complexo de princípios e normas coercitivas 
reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam 
afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. (MILARÉ, 2015, 
p.255-256) 

 

            Para Fernandes Neto (apud MACHADO, 1989, p.55) 

 

“Direito Ambiental é o conjunto de normas e princípios editados objetivando a 

manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio 

ambiente”. 

           

            Como visto, existem diversos conceitos diferentes do que seja direito 

ambiental. O doutrinador Édis Milarés apresenta um conceito a respeito do direito 

ambiental, de maneira mais filosófica, mais voltada para a sociedade. Já Neto 

Fernandes apresenta um conceito mais jurídico, de forma mais técnica e normativa 

 

1.3.2 -  Evolução da legislação 

 

            Com o crescimento econômico e o processo de industrialização predatória foi 

necessário realizar uma conferência internacional para serem abordados os 



problemas principais que já alcançavam uma dimensão global. Em 1.974 foi criada a 

lei 6.151, do II plano nacional de desenvolvimento-PND. 

            Logo após a lei, foram expedidos quatro novos diplomas legais em relação 

ao meio ambiente, Dec. Lei 1.413, de 14.08.1975 (Controle da poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais). Esse decreto visa controlar a 

poluição do meio ambiente causado pelas empresas. Lei 6453, de 17.10.1977, essa 

lei tem o intuito de responsabilizar civilmente o causador de dano nuclear, e 

responsabilizar criminalmente por atos relacionados com atividades nucleares, neste 

mesmo ano teve a introdução da lei 6.513, de 20.12.1977, a referida lei viabilizou a 

criação de áreas voltada para o turismo. E por fim veio a Lei 6.766, de 17.12.1979, 

que trata do parcelamento de solo urbano, tal feito deve seguir o disposto na 

legislação Estadual e municipal pertinente. (MILARÉ 2015) 

            Todavia, dentro do espirito contemporâneo, podemos afirmar, sem 
medo de errar, que somente a partir da década de 1980 é que a legislação 
sobre a matéria passou a desenvolver-se com maior consistência e 
celeridade. É que o conjunto das leis até então não se preocupava em 
proteger o meio ambiente de forma especifica e global, cuidando de 
maneira diluída, e mesmo casual, e na exta medida em que pudesse 
atender sua exploração pelo homem. (MILARÉ, 2015, p.241) 

            Como já visto antes, as leis existentes naquele período não atendiam as 

necessidades do meio ambiente, que sofria uma exploração predatória 

descriminada, desde então do mesmo modo que a degradação ambiental 

aumentava, a legislação se tornava madura com a edição de três leis e a 

promulgação da Constituição Federal   para atender a demanda necessária de 

proteção que o meio ambiente necessita. 

            Édis Milaré (2015, p.242) apresenta o avanço da legislação ambiental: 

            O primeiro marco é a edição da Lei 6.938, de 31.08.1981, conhecida 
como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que, entre outros tantos 
méritos, teve o de trazer para o mundo do Direito o conceito de meio 
ambiente como objeto especifico de proteção em seus múltiplos aspectos; o 
de instituir um sistema nacional de meio ambiente(Sisnama), apto a 
propiciar o planejamento de uma ação integrada de diversos órgãos 
governamentais e da sociedade civil através de uma política nacional para o 
setor; e o de estabelecer , no artigo 14, § 1.º , a obrigação do poluidor de 
reparar os danos causados, de acordo com o princípio da responsabilidade 
objetiva( com ou sem consideração da culpa) em ação movida pelo 
Ministério Público .( MILARE, 2015, p.242) 



            A referida lei trouxe consigo o conceito de meio ambiente, e também a 

obrigação do poluidor de reparar os danos causados ao meio ambiente, desta forma, 

o ambiente começou a ganhar proteção no ordenamento jurídico. 

            O segundo marco coincide com a edição da Lei 7.347, de 
24.07.1985, que disciplinou a ação civil pública como instrumento 
processual especifico para a defesa do ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos e possibilitou que a agressão ambiental finalmente 
viesse a tornar-se um caso de justiça(...) (MILARÉ,2015, p.242) 

            Aos poucos o meio ambiente vai ganhando espaço na legislação, uma 

importante conquista foi a ação civil pública que trouxe consigo a possibilidade de 

agressões ambientais se tornasse caso de justiça. 

            O terceiro marco pontifica em 1988, coma promulgação da atual 
Constituição Federal, onde o progresso se fez notável, na medida em que a 
Carta Magna deu ao meio ambiente uma disciplina rica, dedicando a 
matéria um capitulo próprio em um dos textos mais avançados em todo 
mundo(...). (MILARÉ,2015, p.242) 

           Com a promulgação da constituição Federal de 1988 o meio ambiente 

ganhou mais destaque com um capítulo dedicado a proteção e preservação, foi a 

maior conquista que o meio ambiente conseguiu até aquele ano. 

            E por fim o quarto marco é representado pela edição da Lei 9.605, 
de 12.02.1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
aplicáveis as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Dita lei, 
conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”, representa significativo 
avanço na tutela do ambiente, por inaugurar uma sistematização das 
sanções administrativas e por tipificar organicamente os crimes 
ecológicos(...). (MILARÉ,2015, p.242) 

 

            Por fim o meio ambiente foi contemplado com uma legislação totalmente 

voltada para proteção e preservação, junto também veio a penalização para os 

agentes de crimes ambientais.  

          Com base nesses importantes marco o meio ambiente ganhou proteção, e 

todos tem o direito de um meio ecologicamente equilibrado, mas também o dever de 

zelar e proteger o meio ambiente. 

 

 1.4 - DOS CRIMES AMBIENTAIS  

            Crime ambiental é tudo aquilo que causa agressão ao meu ambiente e seus 
componentes. Bem como, todas as ações que causem poluição de qualquer forma, 



ou que provoque danos à saúde humana e morte de animais e destruição 
significativa de seu habitat.  

 1.4.1 - Breve História e Evolução da Lei 9.605/1988 

 

           Mesmo com a punição civil e administrativa do dano ambiental a lei se fazia 

insuficiente pois teria que ter uma punição maior e eficaz contra o agressor do meio 

ambiente, houve um avanço com a introdução da responsabilidade independente de 

culpa, de outra banda veio o retrocesso pois a penalidade administrativa não tinha 

uma aplicação intensa, face a ausência de procedimento adequado. Necessitando 

de uma Lei especifica e que realmente puniria em conjunto com as outras esferas. 

            Antes da existência da Lei 9.605/1998, a proteção do meio ambiente era 

muito difícil, as leis eram esparsas e de difícil aplicação, após a chegada da Lei o 

que era de duplo entendimento se tornou mais claro, o que não era crime passou a 

ser, o que não era passível de multa passou a ser, algumas penas que eram 

brandas passaram a ser mais severas podendo assim punir o agressor do meio 

ambiente. 

                        Conforme a degradação do meio ambiente fora aumentando, a lei 

também acompanhou com sua evolução, com mais claridade e melhor 

aplicabilidade. Desta forma, o causador do dano é punido na esfera Civil, 

Administrativa e Ambiental e nenhuma exclui a outra. 

 

 1.5 - Das espécies de crimes ambientais 

            A Lei 9.605/1998 traz capitulados em seu texto as espécies de crimes 

ambientais, são eles: Crime contra a fauna, artigo. 29 a 37 crime contra a flora, 

artigo. 38 a 53; crime de poluição, artigo. 54; crime contra o ordenamento urbano e o 

patrimônio cultural, artigos. 62 a 65; crime contra a administração ambiental, artigo. 

66 a 69-A; crimes praticados por mineradoras que exercer atividades em 

desconformidade com os requerimentos ambientais, artigo. 55. 

            A respeito da fauna Milaré, (2015, p.491) apresenta três espécies, fauna, 

fauna domesticada e fauna silvestre. 



           Fauna é o conjunto de animais próprios de um país ou região. O termo está 

intimamente ligado ao conceito de habitat, que é o local onde vive o animal; 

(MILARÉ, 2015, p.491) 

            Fauna domesticada é a formada por espécies que são naturalmente 

encontradas na natureza, mas que por circunstancias especiais passaram a conviver 

harmoniosamente com o homem, dele dependendo para sua sobrevivência, 

podendo ou não manter suas características comportamentais de animais silvestres. 

Milaré (apud. Edna Cardozo Dias. 2000, p. 103) 

            Fauna silvestre é o conjunto de animais que tem seu habitat natural nas 

matas, florestas, rios e mares, e que normalmente não possuem adaptabilidade 

natural ao convívio humano. (MILARÉ 2015, P. 491) 

.  

            A Lei 9.605/1998, em seu artigo 29, §3.º, conceitua a fauna silvestre:   

             São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outra, aquática ou terrestre, que tenha todo ou parte 

de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou aguas 

jurisdicionais brasileiras. 

           

1.5.1 FLORA 

            Milaré conceitua flora como “o conjunto de plantas de uma determinada 

região ou período listada por espécies e consideradas como um todo” Milaré (apud. 

Glossário, 1999. p.21) 

            Crime contra a flora é caracterizado pelo desmatamento ilegal e 

desenfreado, de espécies comuns ou nativas e exploração irregular de APP, o crime 

se caracteriza por dano direto ou indireto. 

            A própria Lei 9.605/1998 também traz um conceito em seu artigo 38: 

 “Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que 

em formação, ou utiliza-la com infringência das normas de proteção”. (BRASIL 1998) 

1.5.2 CRIME DE POLUIÇÃO 



            A poluição pode ser caracterizada de várias formas, como por exemplo, a 

hídrica que é a poluição de rios e mares, a atmosférica que é causada por gases ou 

fumaças lançadas no ar de forma irregular, queimadas e até por escapamento de 

carro em más condições. 

            O artigo 54 da Lei 9.605/1998 apresenta o conceito de poluição como: 

           ”Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos a saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora”. (BRASIL 1998) 

 

1.5.3 CRIME CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO 

CULTURAL 

            Essa modalidade é caracterizada pela destruição dos espaços públicos e 

patrimônios culturais tais como praças, museus, escolas, prefeituras, monumentos, 

etc. 

            A Lei 9.605/1998 em seu artigo 62 traz o conceito como: 

            Destruir, inutilizar ou deteriorar: I- bem especialmente protegido por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial; II- arquivo, registro, museu, 
biblioteca, pinacoteca, instalação cientifica ou similar protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial.  

 

1.5.4 CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL 

 

            Essa modalidade é caracterizada pelo exercício de função pública, crime 

próprio, como demonstra os artigos 66 e 67 da Lei 9.605/1998: 

           

 Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a 
verdade, sonegar informações ou dados técnicos em procedimento de 
autorização ou de licenciamento ambiental; 

 Artigo 67.Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão 
m desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou 
serviços cuja realização depende de ato autorizado do Poder e Público.    

 

O artigo 55 da Lei 9.605/1998 dispõe outras modalidades de crime, como a extração 

de recursos minerais “Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais 



sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida”. (BRASIL 1998) 

            Esse artigo dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Como visto, a introdução da lei 

9.605/1998 foi um marco importante para preservação do meio ambiente e para a 

responsabilização do agente que causar algum dano. 

  

  

  



CAPITULO 2 - A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO AMBIENTAL 

 

2.1 -  A responsabilidade civil objetiva e subjetiva  

            A responsabilidade civil é a norma jurídica que consiste na responsabilização 

do infrator pelos danos causados a terceiros, independente se o dano for causado 

pelo próprio infrator ou por alguém que ele tenha a responsabilidade legal. Na 

responsabilidade civil tem a necessidade de se identificar a conduta que acarretara a 

responsabilização de indenizar. 

            Maria Helena Diniz apresenta a responsabilidade civil como; “a aplicação de 

medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado ou por pessoa por quem ela 

responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” 

(DINIZ,2012, p. 51). 

            A Lei N.10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu artigo 927, também aborda 

o assunto de responsabilidade civil, “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo” (BRASIL 2002).  

            Na responsabilidade civil existem duas teorias a subjetiva e objetiva. A 

primeira teoria da responsabilidade civil subjetiva consiste na culpabilidade, pois 

sem a culpa não tem como falar em reparação civil, devendo também certificar se a 

conduta foi causada por negligencia, imperícia ou imprudência nessa modalidade 

são analisados elementos imprescindíveis tais como: a conduta antijurídica, o dano, 

o nexo de causalidade e a culpa que é o elemento primordial para a 

responsabilidade subjetiva.  

            De outra banda, a segunda teoria é a da responsabilidade objetiva que se 

baseia no dano causado e sua relação com a atividade exercida pelo agente. Esta 

modalidade consiste no alto risco de algumas atividades, sendo assim, tendo como 

elementos imprescindíveis o dano e o nexo causal, não necessitando de 

comprovação da culpa para a obrigação de reparação, diferentemente da 

responsabilidade subjetiva. 

 

  



2.2 -  Do dano ambiental 

           O homem é responsável por seus atos, devendo ser responsabilizado por 

seus atos negativos, e no dano ambiental não é diferente, aquele que causar algum 

dano ao meio ambiente tem o dever de repara. 

             Por dano ambiental se pode entender qualquer mudança que altere de 

maneira diminutiva o estado normal do meio ambiente alterando seu estado natural. 

O dano ambiental causado não atinge somente o meio ambiente, “interfere também 

no homem, em sua saúde, bem-estar, questões econômicas e sociais”. (RODRIGO 

TOZZI 2013) 

             Luís Paulo Sirvinskas relata o dano em sua obra como:“toda lesão a um 

bem jurídico tutelado”. E descreve o dano ambiental como: 

“toda agressão contra o meio ambiente causada por atividades econômicas 

potencialmente poluidora, por ato comissivo praticado por qualquer pessoa ou por 

omissão voluntária decorrente de negligência “  

 

   

2.2.1 Da dificuldade da reparação do dano 

             

            Uma característica do dano ambiental é a dificuldade de reparação, pois na 

maioria dos casos é impossível a reparação ao status quo “por mais custosa que 

seja a reparação, jamais se reconstituirá a integridade ambiental ou a qualidade do 

meio que for afetado”. (MILARÉ,2015, p. 322).  

            Diante disso, mesmo com a condenação pecuniária muitas vezes não há 

nada que se possa fazer, como por exemplo a erradicação de uma espécie em 

extinção por um dano causado, fica impossível a preservação daquela espécie pela 

sua não existência. Desta forma a proteção do meio ambiente deve ser de caráter 

preventivo para que se possa evitar esse tipo de dano que muitas vezes são 

irreversível, Deve levar em consideração que “os danos ambientais podem nem 

ocorrer a olho nu, como é o caso de contaminação de lençol freático” (RODRIGO 

TOZZI, 2013, p.73) dificultando a reparação do dano.  

  



 

2.2.2 Da dificuldade de valoração do dano 

 

            Por essa característica se entende que os danos ambientais são difíceis de 

valorar, visto que, não se sabe “porquanto a estrutura sistêmica do meio ambiente 

dificulta ver até onde e até quando se estendem as sequelas do estrago” 

(MILARÉ,2015, p.323).  

O dano ambiental é bem maior do que uma responsabilização e ao 

pagamento de multa, mesmo tendo todo um aparato para reparar o dano causado, 

nem sempre é possível valorar o dano causado pois não se sabe por quanto tempo 

ira perdurar as sequelas no meio ambiente.  

Rodrigo Tozzi, vai além e diz que “Não existe um valor econômico para o ar 

puro de uma paisagem. São bens, assim como muitos outros, que não são 

expressos através do mercado, não podem ser comprados ou vendidos”.(RODRIGO 

TOZZI, 2013, p. 73) 

            Diante da suprema importância e preocupação com a proteção do meio 

ambiente o tema em questão é bastante abordado em reportagens e artigos, por ser 

um problema que envolve os seres humanos que são os maiores causadores de 

danos ao ecossistema. Diante dessa relevância não seria possível falar em dano ao 

meio ambiente e suas responsabilizações sem analisar informações correlatas ao 

pertinente assunto. 

2. 3 - TRABALHOS CORRELATOS 

 

             A responsabilidade civil pelo dano ambiental, *Zena Alves Auharek e** 

Marinella Machado Araújo, * Acadêmica do curso de direito da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais-PUC Minas, **Advogada doutora de direito 

administrativo, professora de graduação e Pós-Graduação, coordenadora do núcleo 

jurídico e pesquisa da faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. 

             A responsabilidade civil por dano ambiental e o caso Samarco: desafios à 

luz do paradigma da sociedade de risco e da complexidade ambiental, *Germana 

Parente Belchior e ** Diego de Alencar Salazar Primo, *Doutora em Direito pela 



Universidade Federal de Santa Catarina, Professora de Graduação e Pós 

Graduação em Direito,** Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará. 

 

 2.3.1 A Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental 

 

              O presente trabalho analisado trata da responsabilidade civil no direito 

brasileiro e no âmbito ambiental, conceituando e definindo as formas de dano 

ambiental, bem como, princípios fundamentais que norteiam a responsabilidade civil 

ambiental. Sendo assim, o presente artigo visa o objetivo de proteção do meio 

ambiente, e as formas de reparação do dano quando possível reparar, a 

responsabilidade civil ambiental tem por finalidade verificar a extensão do dano 

causado e responsabilizar om causador do dano. A Constituição Federal no seu 

artigo 225 caput, diz que o meio ambiente é um bem comum do povo, e é dever de 

todos a manutenção e preservação do mesmo, para um benefício da coletividade, 

tanto das gerações presentes quanto das futuras. 

            O meio ambiente é um bem de todos e é indispensável para a vida humana, 

a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, conceitua o meio ambiente em seu artigo 

3º, inciso I, como “o conjunto de condições, leis, influências e alterações  de ordem  

física, química  e biológica , que permite, abriga e rege a vida em todas  as suas 

formas”. O meio ambiente é classificado como direito fundamental de terceira 

geração, os direitos de terceira geração ou/ terceira dimensão são aqueles que 

evidenciam os direitos coletivos e difusos constituindo um avanço para o 

desenvolvimento sustentável. 

            O meio ambiente é um direito fundamental para o ser humano de uso 

comum, e todos tem o dever de zelar e combater a depredação desse direito, o meio 

ambiente tem proteção jurídica como demonstra a Constituição Federal em seu 

artigo 225 caput: 

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. (BRASIL, 1981) 

 



            Porém, existem várias pessoas que sem nenhum consentimento causam 

vários danos ao meio ambiente, muitos deles sem a possibilidade de reparação de 

sua forma anterior, ficando assim obrigado a arcar com prestação pecuniária, a Lei 

nº6.938/81, em seu artigo 3º, inciso II, conceitua o que é dano ao meio ambiente: 

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. (BRASIL, 1981).  

 

            De acordo com Edis Milaré dano ambiental é “a lesão aos recursos 

ambientais, com consequente degradação-alteração adversa ou in pejus-do 

equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. (MILARÉ, 2005, p. 735).   

            Após o agente causar o dano ele fica responsabilizado a repara-lo , como diz 

a Lei 6.938/81 no seu artigo 4º , inciso VII, “ à imposição, ao poluidor  e ao predador 

, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”, existem duas 

formas de reparação do dano ambiental , a recuperação natural ou retorno ao status 

quo ante e a indenização em dinheiro, a reparação do status  quo é muito difícil ou 

quase impossível muitas vezes as espécies nativas daquela região não existem 

mais, e mesmo o causador do dano reparando o que causou nunca será como 

antes. 

             Desta forma, a prevenção desse direito essencial que é o meio ambiente é a 

melhor maneira, visto que o meio ambiente é um bem comum e essencial de todos, 

a responsabilização civil pelos danos causados ao meio ambiente independe de 

culpa. O princípio da precaução, também conhecido como cautela, em poucas 

palavras seria o cuidado antes de fazer alguma atividade para não degradar o meio 

ambiente, sobre esse princípio Chris Wold menciona que “o princípio da precaução 

deve ser aplicado quando houver incerteza científica sobre a plausibilidade da 

ocorrência de danos ambientais graves”. (WOLD, 2003, p.17). 

             Melhor do que reparar um dano é prevenir esse dano, quando se previne 

uma ação danosa ao meio ambiente estará protegendo a geração atual e futura, 

mas se mesmo assim acontecer o dano o meio ambiente está amparado pelo 



princípio do poluidor pagador que é basicamente o pagamento de prestação 

pecuniária. 

            O brasil adotou a teoria da reparação integral do dano ambiental, respeito 

disso Edis Milaré aponta que: 

O Brasil adotou a teoria da reparação integral do dano ambiental, o que 
significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em 
sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido 
contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo 
será inconstitucional; por isso mesmo, quando não for possível a reparação 
do dano, ainda será devida a indenização pecuniária correspondente, a ser 
revertida para os Fundos de Defesa dos Direitos Difusos, previstos no artigo 
13 da Lei 7.347/85.(MILARÉ, 2005, p. 830).    

 

            A responsabilidade civil é um instituto jurídico que por finalidade penalizar o 

infrator a ressarcir um dano causado a outrem, ela pressupõe prejuízo a terceiro o 

que gera o dever de reparar o dano causado. De outra forma a responsabilidade civil 

ambiental tem por finalidade tanto desmotivar uma conduta danosa ao meio 

ambiente e ao bem estar social quanto à reparação, recuperação e restauração do 

bem lesado, e também com a penalidade de prestação pecuniária com o pagamento 

em dinheiro. 

             Nessa modalidade existem duas teorias, a teoria do risco criado  que é 

aquela que, em razão da sua atividade laboral, criar perigo está sujeito a reparação 

do dano causado, com exceção se provar que tomou todas as medidas para evitar o 

dano , essa teoria permite a aplicação das excludentes de responsabilidade nos 

casos fortuito e de força maior, e a segunda teoria é a do risco integral, essa 

modalidade é mais extrema da teoria do risco, nela não tem a possibilidade de 

aplicação das excludentes.  

 

Segundo Edis Milaré: 

A adoção da teoria do risco da atividade, da qual decorre a 
responsabilidade objetiva, traz como consequências principais para que 
haja o dever de indenizar: a) a prescindibilidade de investigação da culpa; b) 
a irrelevância da licitude da atividade; c) a inaplicação das causas de 
exclusão da responsabilidade civil. (MILARÉ, 2005, p.834).   



             Ainda sobre o assunto Edis Milaré entende que: “segundo a teoria do risco 

integral, qualquer fato, culposo ou não-culposo, impõe ao agente a reparação, desde 

que cause um dano” (MILARÉ, 2005, p.827).   

            De acordo com a legislação e o ordenamento jurídico o responsável pelo 

dano ao meio ambiente é o poluidor. A lei 6.938/1981 em seu artigo 3º, inciso IV, 

define poluidor como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental”.  

            A responsabilização por danos ambientais podem recair tanto na pessoa 

física quanto na pessoa jurídica, é dever de todos e do poder público, bem como do 

particular a preservação do meio ambiente, no brasil foi adotada a responsabilidade 

civil objetiva relacionada a teoria do risco integral, desta forma, de acordo com essa 

teoria poderá somente um ou vários agentes responderem integralmente pela 

reparação da devastação causada no meio ambiente pelos mesmos.  

            Vale salientar, que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente 

independe de culpa, se um funcionário de uma certa empresa cometer algum ato 

que ocorrera em um dano ao meio ambiente a pessoa jurídica vai responder 

independente de ter autorizado ou não o ato de seu funcionário.  

           Infelizmente deve-se concordar com o que o autor destacou em sua 

introdução do presente artigo “a degradação e destruição dos bens ambientais 

atingiram patamares tão elevados que podem comprometer a qualidade de vida não 

só da presente como das futuras gerações”, o meio ambiente é um bem essencial 

para a manutenção de todas a s formas de vida, os recursos naturais não são 

inesgotáveis e podem acabar  e deve ser preservado e conservado não somente 

para a geração presente mas também para a geração futura que é a que mais vai 

sofrer pela exploração desenfreada e irresponsável que se existe hoje. 

            É um absurdo total como algumas pessoas podem causar danos em um bem 

de seu próprio uso e essencial para a sobrevivência , o pior de tudo isso é a 

necessidade de ter leis que visam proteger este bem comum, onde o próprio ser 

humano deveria cuidar e proteger, mesmo com essa proteção da legislação ainda 

ocorrem danos ao meio ambiente, muitas vezes irreparáveis , todos devem ter 

ciência de que um dia esse bem pode faltar e que se deve cuidar  e preservar pois 



todos depender do meio ambiente, o Estado deve conscientizar os cidadãos da 

importância desse bem primordial para a vida, se mesmo assim ocorrer o dano punir 

de forma severa , desde modo servira de exemplo para que outros não cometam o 

mesmo. 

           Concordo com as ideias dos autores desse artigo, o meio ambiente pede 

socorre, todos devem se ater desse problema antes que seja tarde demais e não 

tenha mais como reparar o dano.   

 

2.3.2 - A responsabilidade civil por dano ambiental e o caso Samarco: desafios 

à luz do paradigma de risco e da complexidade ambiental       

 

           O trabalho analisado trata da responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente, bem como, a complexidade do dano ambiental com ênfase no ocorrido 

em Mariana/MG, envolvendo o rompimento de barragem da sociedade anônima 

Samarco Mineração S.A. 

           A lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, conceitua o meio ambiente no artigo 

3º, inciso I, como “o conjunto de condições, leis, influencias e alterações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”.  

           O meio ambiente é um bem da coletividade e essencial para manutenção de 

todo tipo de vida, sendo assim, é um obrigação de todos zelar por esse direito, o 

meio ambiente tem proteção jurídica como mostra a Constituição Federal no artigo 

225, caput,” todos tem 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 defende-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações” 

            Aquele que comete um ato danoso ao meio é obrigado a indenizar ou reparar 

o dano causado independente de culpa como demonstra a Lei nº 6.938/81, que criou 

a política nacional do meio ambiente, em seu artigo 14, § 1º, prevê que o 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”.                                                 



            A responsabilidade civil é um instituto jurídico que visa punir o infrator com o 

ressarcimento de um dano causado a outrem, na responsabilidade civil é necessário 

identificar a conduta que reflete na obrigação de indenizar, a responsabilidade civil 

ambiental visa a punição do agente causador do dano com a reparação e/ou 

pagamento de prestação pecuniária pelo dano causado. Ela estabelece parâmetros 

para a verificação do dano causado e a responsabilização do agente causador. O 

empreendedor de uma atividade econômica deve tomar todo o cuidado de zelar pelo 

meio ambiente e deve assumir qualquer tipo de risco que possa decorrer da sua 

atividade.  

            A responsabilidade se baseia no risco, e a doutrina se divide em duas 

principais teorias, são elas: teoria do risco criado e teoria do risco integral. A teoria 

do risco criado é aquela que, em razão da atividade econômica, criar um perigo ao 

meio ambiente, está sujeito a reparar o dano, com exceção se provar que tomou 

todas as medidas para evitar, já a teoria do risco integral é a modalidade mais 

extrema, pois essa teoria não permite a aplicabilidade das excludentes de 

responsabilidade.         

               Segundo Édis  Milaré  ”há duas formas de reparação do dano ambiental : a 

reparação natural ou retorno ao status quo ante; e a indenização em dinheiro”, a 

reparação do status quo ante é quase impossível pois muitas vezes a área afetada 

não tem condições de ser refeita, nesse caso a conscientização e a prevenção da 

população é a opção mais benéfica e eficiente para a proteção do meio ambiente 

que é um bem essencial para a manutenção de qualquer tipo de vida.  

               A teoria do risco criado foi elaborada para fazer frente aos riscos concretos, 

típicos da sociedade industrial. Com a passagem da sociedade industrial para a 

sociedade de risco, os riscos deixaram de ser previsíveis e calculáveis e assumiram 

uma nova dimensão, passando a ser globais, invisíveis, imprevisíveis, 

transnacionais e transtemporais (CARVALHO, 2013, p. 178). No âmbito do Direito 

Ambiental, o advento da sociedade de risco corresponde ao surgimento da segunda 

geração de problemas ambientais, nas palavras de Canotilho (2008, p. 2), a qual se 

caracteriza pela preocupação com o futuro, isto é, com esses novos riscos que a 

sociedade industrial trouxe para si mesma (modernidade reflexiva) e que põem em 

xeque não só os componentes naturais do meio ambiente, em si mesmos 

considerados, mas também a sobrevivência da própria espécie humana. 



             O rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S.A. 

representa, a concretização de um risco abstrato, típico da sociedade de risco e da 

modernidade reflexiva. O rompimento da barragem provocou a consumação de 

danos ambientais ecológicos puros, desta forma, os danos  certamente, ainda serão 

suportados por gerações e gerações, dada a impossibilidade de restauração do 

status quo ante. 

           Como disposto no ordenamento jurídico, a responsabilidade civil por dano 

ambiental é objetiva, o agressor do meio ambiente responde independente de culpa, 

não cabendo a aplicabilidade de excludentes. Desta forma, em relação ao dano 

ambiental e o nexo causal existe uma complexidade, que são os desafios e a 

possibilidade. Destaca-se, com suporte na questão prova do nexo causal, o 

potencial surgimento de um novo óbice à efetivação da responsabilidade civil, isto é, 

ao cumprimento satisfatório de suas funções. A teoria do risco criado, 

diferentemente da teoria do risco integral, admite que o suposto autor do dano seja 

eximido do dever de repará-lo, se provar que o dano decorreu, na realidade, de 

situações outras, não imputáveis ao agente, as quais configuram, assim, verdadeiras 

excludentes do nexo de causalidade. 

             Essas excludentes, como assinala Cavalieri Filho (2012, p. 68) são quatro: 

caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e ato de terceiro. Em se tratando 

de ação de reparação de danos ambientais, os fatos a serem provados pelo 

demandante são precisamente os três pressupostos da responsabilidade civil 

objetiva, fundada na teoria do risco criado: o dano, a ação ou omissão imputável ao 

réu e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. 

             Em primeiro lugar, a dificuldade em se provar o nexo  de causalidade  é uma 

decorrência lógica da já mencionada incompreensão, pela ciência, dos riscos 

abstratos, típicos da modernidade reflexiva. Não só isso, os danos ambientais, em 

razão das próprias características do bem ambiental, de natureza difusa, imaterial e 

incorpórea, são dotados de grande complexidade em relação aos danos ditos 

“tradicionais”, pois, afora a dificuldade (ou mesmo a impossibilidade) de 

recomposição do estado anterior ao evento lesivo, os danos ambientais denotam, 

frequentemente, “particularidades temporais (intervalo da causa à manifestação do 

dano), espaciais (efeitos transfronteiriços) e causais (multiplicidade de causas e 

cumulatividade dos efeitos)” (LEITE; POLLI; MELO, 2015, p. 573).  



            Em virtude dessa complexidade que singulariza o dano ambiental, é preciso, 

ao transpor a teoria do risco para a responsabilidade civil, cujos elementos foram 

estabelecidos sobre as bases do racionalismo e das certezas científicas, rediscutir o 

referido instituto, a fim de adequá-lo às exigências não apenas do risco concreto ou 

potencial, mas, principalmente, do abstrato, que se revela como imprevisível pelo 

conhecimento humano.  

            A complexidade do dano ambiental reflete diretamente na dificuldade de 

comprovação do liame de causalidade entre os prejuízos e o fato que lhes deu 

origem. Nos danos tradicionais, predomina uma causalidade linear, simples, em que 

todo efeito é resultado de uma causa que o precede (CARVALHO, 2013, p. 137). Já 

em se tratando de danos ambientais, a causalidade é, em geral, complexa, pois o 

dano “pode ser resultado de várias causas concorrentes, simultâneas e sucessivas, 

dificilmente tendo uma única e linear fonte” (STEIGLEDER, 2011, p. 172). Daí por 

que, ainda com Steigleder (2011, p. 171), se entende que “a determinação do nexo 

de causalidade é o pressuposto mais importante da responsabilidade civil por danos 

ambientais, já que esta é imputada independentemente de dolo ou culpa”. 

             No Brasil, compreende-se que a teoria do nexo causal aplicável, para fins de 

responsabilização civil, é a teoria dos danos diretos e imediatos, prevista no art. 403 

do Código Civil Brasileiro, o qual, embora trate da “inexecução”, que é própria da 

responsabilidade contratual, é hoje reconhecido como aplicável, também, às 

hipóteses de responsabilidade extracontratual (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 54). 

             É fundamental destacar o fato de que, em março de 2014, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, submetido 

ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C), em que se discutia caso de desastre 

ambiental decorrente do rompimento de barragem (portanto em tudo similar ao caso 

Samarco), reafirmou o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 

1.114.398/PR, em 2012, no sentido de que a responsabilidade civil por dano 

ambiental é objetiva, informada pela teoria  do risco integral, razão pela qual as 

condições excludentes de responsabilidade civil não podem ser invocadas para 

afastar o dever reparatório.  

           Esse entendimento, além de prestigiar o mandamento constitucional que 

impõe o dever de reparar integralmente os danos ambientais, sem qualquer 



necessidade de investigação acerca da culpa lato sensu do poluidor, coaduna-se, 

ainda, com uma ideia da relação jurídica ambiental como espécie de relação 

continuativa, uma vez que ela continua no tempo, atingindo, ainda, as futuras 

gerações (BELCHIOR, 2015a, p. 231). Às futuras gerações não interessará saber 

qual o motivo do dano ambiental ou quem foi o responsável pela sua ocorrência. O 

que lhes importará, porque repercutirá, ainda que indiretamente, em sua esfera 

jurídica, é o dano em si, o prejuízo experimentado pelo meio ambiente, com reflexos 

prejudiciais à sadia qualidade de vida. A solidariedade intergeracional recomenda, 

assim, a adoção da teoria do risco integral, que é, certamente, a modalidade de 

teoria do risco que fornece a proteção mais abrangente ao bem ambiental e a que 

melhor atende ao dever fundamental de conservá-lo para as gerações futuras.  

            O caso de Mariana é um exemplo claro da impossibilidade da recuperação 

natural do status quo ante, onde resultou no derramamento de mais de 50 milhões 

de metros cúbicos de rejeitos de mineração no vale do rio doce, atingindo recursos 

hídricos de suma importância, devastando completamente  aquela localidade, 

inclusive casas de populares da cidade e prédios comerciais , destruiu também ares 

de preservação permanente(APP) com a mortalidade de diversas espécies 

aquáticas e terrestres do local, diante de toda essa devastação tornou uma cidade 

histórica em uma cidade fantasma. Tornando assim totalmente impossível a 

restauração daquela área. 

            A mineradora terá de reparar os danos ambientais com base na teoria do 

risco criado, sendo assim dando chances para a invocação das excludentes, sendo 

que a teoria a ser aplicada deveria ser a do risco integral sem a possibilidade de 

excludentes sendo responsabilizada pelo dano causado mesmo estando amparada 

por autorizações legais. 

    

  



  2.3.3 – Considerações a respeito dos trabalhos correlatos 

    

            Como visto nos artigos analisados o meio ambiente é um bem comum, sendo 

assim, é dever de todos preservar esse bem, que é essencial para a manutenção de 

quaisquer tipo de vida terrestre. Sempre garantindo um meio ambiente equilibrado e 

sadio tanto para a geração presente quanto para geração futura, sempre visando a 

proteção e a responsabilização do causados do dano e sempre que possível 

restaurando em todo ou em partes o meio ambiente. Desta forma seria mais 

benéfico preservar o meio ambiente, do que ter que reparar depois de um dano.  

 

 

 

             

             

        

                    

             

 

  



CAPITULO 3 – A RESPONSABILIZAÇÃO NA ESFERA CIVEL PELA PRÁTICA DE 
DANO AMBIENTAL  

 

3.1 Responsabilidade civil ambiental e a teoria do risco criado e a teoria do 
risco integral  

 

            A responsabilidade civil ambiental é instituto que visa tanto reprimir a 

conduta danosa, quanto penalizar o agente pelos danos causados, com a reparação 

do dano causado, ou na impossibilidade deste a indenização em dinheiro. 

Diferentemente de outros ramos do direito, no direito ambiental não existe “bis in 

idem”, desta forma o causador do dano será processado nas três esferas, penal, 

cível e administrativa.  

           A responsabilidade civil ambiental “resulta de um sistema próprio e autônomo 

no contexto da responsabilidade civil, com regras especiais que se aplicam a 

matéria, em detrimento das normas gerais do Código Civil, desta forma, a 

responsabilidade civil ambiental está sujeita a um regime jurídico especifico, 

instituído na partir de normas da Constituição Federal e da Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente, derrogatório do regime geral do Código Civil” (Milaré, 2015, p. 

418). 

          O desenvolvimento de uma atividade econômica deve ter como objetivo a 

preservação ambiental, deste modo, assumir os risco e danos resultantes dessa 

atividade. A doutrina apresenta duas teorias a respeito da atividade de risco, sendo 

elas: teoria do risco criado e a teoria do risco integral. A teoria do risco criado “é 

aquela que impõe o dever de reparação do dano ao autor, em razão de sua 

profissão ou atividade” (RODRIGO TOZZI, 2013, p. 69-70), ficando isento se provar 

que foram adotadas todas as medidas para evitar o dano. 

            A teoria do risco integral é a modalidade mais extrema do risco, pois para 

esta teoria “basta que haja os pressupostos do dano e do nexo causal, dispensando-

se os demais elementos, como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior” (RODRIGO TOZZI, 2013, p. 71). A teoria da responsabilidade 

civil objetiva foi adotada pelo Brasil, desta forma, não precisa ter a comprovação de 

culpa para que haja a obrigação de indenizar, a teoria adotada foi fundamentada na 

teoria do risco integral. 



            A respeito da teoria da responsabilidade civil objetiva, bem como, a 

reparação do dano e a prestação pecuniária, o Tribunal Regional Federal entende 

que: 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 –APELAÇÃO/REEXAME 
NECESSÁRIO: APELREEX 3152 SC 

2004.72.12.003158-8.Orgão Julgador- QUARTA TURMA. Julgamento. 24 
de novembro de 2010- Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE. 

AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. REPOSIÇÃO. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 

Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume 
grande amplitude, com profundas implicações na espécie de 
responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples 
risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da 
culpa do agente causador do dano. A condenação do poluidor em 
obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode 
não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se 
não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental. 
Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na 
recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de 
fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma 
indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige 
sempre e sempre uma complementação. 

Acordão 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do 
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

 

          Aquele que causar dano ao meio ambiente deverá repara-lo, assim como 

assegura a decisão do Tribunal Regional Federal: 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 –APELAÇÃO CIVEL :AC 
46399 RO 2004.01.00.046399-7 

AC 46399 RO 2004.01.00.046399-7. Orgão Julgador QUINTA TURMA. 
Publicação 14/03/2008. Julgamento 13 de Fevereiro de 2008. Relator 13 
de Fevereiro de 2008. Relator DESEMBARGADOR FEDERAL SELENE 
MARIA DE ALMEIDA 

 TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 46399 RO 2004.01.00.046399-7 (TRF-1)   

Data de publicação: 14/03/2008  

Ementa: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPREDAÇÃO E 
DESMATAMENTO DE ÁREA LOCALIZADA EM RESERVA INDÍGENA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AMBIENTAL. NEXO DE 
CAUSALIDADE COMPROVADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A 
sentença da presente ação civil pública condenou os réus em 
obrigação de fazer consistente no reflorestamento das áreas 
desmatadas, retiradas das pontes e fechadas todas as estradas, 



carreadores e picadas feitas no interior da reserva indígena Rio 
Branco, localizada no Município de Costa Marques, Estado de 
Rondônia. 2. Os recorrentes invadiram terras de propriedade da União, 
ocupadas pelos índios Tupari, Makurap, Jabuti, Campé e Aruá, 
realizando o corte ilegal espécies como o mogno e a cerejeira, entre 
outras, e causando depredação e desmatamento considerável na área 
indígena. Comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a ação 
dos apelantes, emergem inequívocas suas obrigações relativas à 
recomposição dos respectivos danos. 3. A Política Nacional do Meio 
Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.931/81, adotou a responsabilidade 
objetiva ambiental, tendo a Constituição de 1988, no art. 225, § 3º, 
considerado imprescindível a obrigação de reparação dos danos 
causados ao meio ambiente. Na doutrina do Professor Paulo Affonso 
Leme Machado, a responsabilidade objetiva ambiental significa que 
quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo: 
"Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da 
degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar."(in Direito 
Ambiental Brasileiro, 15ª edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2007, 
pág. 735) 4. Os depoimentos das testemunhas são corroborados pelos 
documentos juntados aos autos: termos de apreensão e depósito 
efetivados pelo IBAMA na sede de um dos apelantes e cópias da 
denúncia do MPF contra os réus e respectivos autos de qualificação e 
interrogatório extraídos dos autos da ação penal ajuizada a fim de 
apurar os crimes ambientais por eles praticados. A sentença não 
merece reparos. 5. Apelação dos réus improvida 

 

            Desta forma, aquele que causar danos ao meio ambiente tem o dever de 

reparar baseado na teoria da responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do 

risco integral 

 

3.1.2 Reparação do dano ambiental nas modalidades“ in specie” e pecuniária. 

            A reparação do dano in specie é a modalidade ideal” e a primeira que deve 

ser tentada, mesmo que mais onerosa, é a restauração natural do bem agredido, 

cessando a atividade lesiva” (MILARÉ 2015, p.334), essa modalidade visa reparar o 

meio ambiente da forma como era antes do dano, ou o mais próximo possível do 

seu estado natural. Se for impossível a recuperação do bem em seu estado natural 

ou o mais próximo possível, “abre-se ensejo a compensação por equivalente 

ecológico, substituindo o bem afetado por outro que lhe corresponda 

funcionalmente” (MILARÉ 2015, p. 334). 

            A indenização pecuniária é aquela que é imposta ao causador do dano, de 

forma indireta de compensar a lesão quando a reparação in natura for insuficiente ou 

inviável.           

3.2 Princípios básicos que norteiam a responsabilidade civil ambiental 



3.2.1 Princípio da precaução  

            O princípio da precaução é aplicado quando não houver certeza científica de 

possíveis danos ambientais decorrentes de atividades humanas. Édis MIlaré 

descreve que” a invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada 

quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja 

indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou 

dos animais” (Milaré, 2015, p.264-265). 

            Desta forma, se pode entender que esse princípio é aplicado quando a 

atividade que será exercida apresenta possíveis danos futuros. 

            A respeito do princípio da precaução Machado diz que: 

 “Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser 
largamente aplicadas pelos estados, segundo suas capacidades. Em caso 
de risco de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas 
visando a prevenir a degradação do meio ambiente” (MACHADO, 1996, 
p.506) 

 

            Machado defende que “não é preciso que se tenha prova científica absoluta 

de que ocorrerá um dano ambiental, desta forma, bastando que o risco de que o 

dano seja irreversível para que não deixem para depois as medidas efetivas de 

proteção do meio ambiente” (MACHADO, 1996. Sendo assim, não seria necessário 

a prova cientifica, somente a possibilidade do dano irreversivel seria o bastante para 

se precaver. 

3.2.2 Princípio da prevenção 

            O princípio da prevenção serve para prevenir, desta forma, possíveis danos 

decorrentes de uma atividade são eliminados antes mesmo de acontecer, “o 

princípio da prevenção tem como objetivo impedir a ocorrência de danos ao meio 

ambiente, através da imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação de 

empreendimentos e atividades poluidoras” (MILARÉ, 2015, p.264). 

            Esse princípio é aplicado quando se existe o perigo concreto e seus 

impactos já são conhecidos pela ciência. 

            Romeu Thomé entende que no princípio da prevenção e necessário: 



“tomar as medidas necessárias para evitar o dano ambiental porque as 
consequências de se iniciar determinado ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo são 
conhecidas de plano. O nexo causal é cientificamente comprovado” (ROMEU 
THOMÉ, 2015, p. 73). 

 

3.2.3 Princípio do poluidor pagador 

            Por esse princípio se pode entender como uma espécie de pagamento 

decorrente da atividade exercida, que decorre da exploração do meio ambiente, 

desta forma, o empreendedor deverá suportar as despesas de prevenção, reparação 

e repressão dos danos ambientais. (Romeu Thomé 2015) 

          O princípio do poluidor pagador não tem o objetivo de tolerar a poluição 

mediante um preço, mas sim evitar que ocorra o dano ao meio ambiente. (Milaré 

2015). Esse princípio é uma forma de onerar a atividade poluidora, para que ela se 

torne inviável financeiramente, desta forma teria a possibilidade da desistência do 

empreendedor da execução da atividade. 

 

3.3 Breve análise do Desastre ambiental do município de Mariana  

            No dia 5 de novembro de 2015, a cidade histórica de Mariana, em Minas 

Gerais, foi o cenário do maior desastre ambiental da história do Brasil, de acordo 

com o Ibama. A barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu, 

provocando o vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de 

minério, matando 19 pessoas, destruindo centenas de imóveis e deixando milhares 

de pessoas desabrigadas. Os rejeitos provocaram a poluição do Rio Doce e danos 

ambientais que se estenderam pelos Estados do Espirito Santo e da Bahia. 

            Os 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos levaram 12 segundos para 

devastar o distrito de Bento de Freitas, que fica vizinho da barragem, onde teve 

cerca de 80% de suas 257 construções construídas. A coleta de água do Rio Doce, 

foi suspensa por conta da contaminação pelo rompimento, ficando prejudicada a 

assistência de cerca de dois mil moradores. 

            Ao todo a catástrofe afetou 39 cidades, e 11 toneladas de peixe foram 

mortos. Devido a extensa área atingida, a fauna e a flora do Rio Doce ficaram 



vulneráveis, ecossistemas que já eram ameaçadas por atividades predatórias e 

impactos industriais, passaram a correr sério risco de extinção. 

            A barragem do fundão utilizava o sistema de aterro hidráulico, que pode ter 

sofrido o processo de liquefação, que é quando a camada arenosa em vez de 

expelir, retém a agua, levando a transformação da areia em lama, tornando-se 

incapaz de conter os rejeitos. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo 

registrou quatro tremores de terra antes do rompimento da barragem, que podem ter 

contribuído para o rompimento. 

            Após o desastre a mineradora teve a sua licença suspensa pela secretaria 

de Meio Ambiente. Inicialmente. O Ministério Público fez um acordo com a empresa, 

estipulando o pagamento de indenização mensal para cada família atingida pelo 

acidente. A Samarco ainda foi multada pelo Ibama em R$ 250 milhões e teve que 

pagar indenização à união e aos estados de Minas Gerais e Espirito Santo. O 

acordo inicial previu ainda o pagamento de R$ 1 bilhão para reparar os danos 

provocados à cidade de Mariana. A mineradora ainda teve de arcar com R$ 20 

bilhões para a criação de um fundo para reparar os danos causados. A empresa foi 

processada na esfera cível, administrativa, e também na esfera penal, que mais 

tarde foi suspensa temporariamente.   

          O desastre abordado é um claro exemplo de difícil reparação e valoração do 

dano ambiental, sendo impossível a reparação do status aquo, sendo impossível 

também delimitar valor para compensar. 

           Com base na teoria do risco integral, a mineradora não ficaria impune, já que, 

as excludentes de responsabilidade são descartadas pelo STJ, desta forma, 

assegura a punição de responsabilização por danos causados ao meio ambiente.          

 

             

            

             

 

 

  



CONCLUSÃO 

            O presente trabalho foi desenvolvido a partir de colheita de dados 

doutrinários e da legislação pertinente que regula o direito ambiental, que visa a 

proteção do meio ambiente contra atos danosos praticados pelo homem. Bem como, 

a responsabilização por danos ao meio ambiente. 

            Diferente do que se é pensado, o meio ambiente não é somente o natural, 

mas engloba também, artificial, cultural e do trabalho. 

            A doutrina classifica o meio ambiente como um direito fundamental de 

terceira geração, que são aqueles que evidenciam os direitos coletivos e difusos, 

constituindo um avanço para o desenvolvimento sustentável.  

             O direito ambiental foi ganhando espaço aos poucos, pois antes de ter uma 

legislação voltada somente para a proteção ao meio ambiente, a leis eram esparsas 

e de difícil aplicação. Juntamente veio a responsabilização do agente pelos danos 

causados. 

            A responsabilidade civil por danos ambientais possui grande diferença com a 

responsabilidade civil, amparada pelo código civil, visto que em matéria ambiental foi 

adotado a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa, bem 

como, juntamente com a modalidade do risco integral. De outra forma, Na 

responsabilidade civil tem a necessidade de se identificar a conduta que acarretara a 

responsabilização de indenizar. 

            Diante disso, quando ocorrer um dano ao meio ambiente, o causador será 

obrigado a reparar o dano, ou na impossibilidade deste, deverá pagar indenização 

afim de ao menos ressarcir o que causou. O dano ambiental possui duas 

características peculiares, sendo elas, a difícil reparação e a difícil reparação, que é 

a primeira forma de reparação a ser praticada na ocorrência do dano, muitas vezes 

é impossível o meio ambiente voltar ao seu status aquo, sendo assim, na 

impossibilidade deste, surge a segunda forma de reparação, sendo a difícil 

valoração, que é o pagamento de indenização pelo dano causado, o meio ambiente 

é bem maior que uma indenização, pois dinheiro algum pode comprar um meio 

ambiente saudável. 



            A responsabilização pelo rompimento da barragem de fundão, no município 

de mariana, foi um exemplo claro da eficácia da aplicabilidade da responsabilidade 

ambiental por danos causados ao meio ambiente, mas foi um exemplo negativo da 

difícil reparação e valoração do dano, pois seria impossível voltar o município ao seu 

status aquo. 

             Uma saída para esse triste problema seria a prevenção por parte dos 

próprios seres humanos, pois, é indiscutivelmente mais fácil prevenir, do que, ter 

que reparar o dano depois, que muitas vezes é impossível a sua restauração.  Seria 

essa uma mudança de cunho positivo, assim teria menos condenação de 

agressores ambientais, e mais conscientização. 

             Por fim, o meio ambiente é um bem tutelado pela constituição federal, com 

instrumentos que tornam a prevenção do dano ambiental eficaz, juntamente com a 

responsabilidade objetiva, que visa obrigar o causador do dano responder pelos 

danos ambientais causados, reparando-os de forma integral. 

            No decorrer desse trabalho foram identificadas dificuldades em relação a 

pesquisa, pois, as doutrinas referentes a responsabilidade civil se encontram 

escassas na biblioteca, e a dificuldade na estruturação e redação do trabalho, visto 

que o tema é amplo e fica restrito a um número de páginas.  

            Diante da não pretensão de esgotar o tema, sugere-se como trabalhos 

futuros os temas:” Danos ambientais futuros” e” Da aplicabilidade de penhora de 

bens, no pagamento de indenização por danos ambientais”. 
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