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Nosso medo mais profundo 
A return to love, 

 (Marianne Williamson) 

 

 

Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do 

que podemos imaginar. 

É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: “Quem sou eu para ser 

brilhante, lindo, talentoso, fabuloso?”. 

Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. 

Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os 

outros não se sintam inseguros ao seu redor. 

Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus 

dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós; mas em todos. 

Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos permissão a outros para fazerem o 

mesmo. 

Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. 
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O Sal da Terra 
(Beto Guedes) 

   

Anda! 

Quero te dizer nenhum segredo 

Falo desse chão, da nossa casa 

Vem que tá na hora de arrumar 

Tempo! 

Quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meu semelhante 

Nem por isso quero me ferir 

Vamos precisar de todo mundo 

Pra banir do mundo a opressão 

Para construir a vida nova 

Vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado 

E quem não é tolo pode ver 

A paz na Terra, amor 

O pé na terra 

A paz na Terra, amor 

O sal da 

Terra! 

És o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que és a nave nossa irmã 

Canta! 

Leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com seus frutos 

Tu que és do homem, a maçã 

Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças 

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois 

Deixa nascer, o amor 

Deixa fluir, o amor 

Deixa crescer, o amor 

Deixa viver, o amor 

O sal da terra 
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RESUMO 

 

 

A problemática da pesquisa desenvolve-se em analisar por que a reponsabilidade civil 

ambiental objetiva não tem sido eficaz para abranger os riscos e complexidade ambientais no 

contexto da sociedade de risco. Os riscos ambientais merecem especial atenção por implicarem 

consequências de difícil mensuração, muitas vezes, graves e irreversíveis. A responsabilidade 

civil por dano ambiental encontra fundamentação legal em um sistema que foi criado sob a 

égide de um modelo individualista e patrimonialista, associando o instituto de modo linear à 

reparação e à indenização. Ante os novos desafios ambientais da Sociedade de Risco, se faz 

necessária a reconfiguração do instituto, mais antecipada e cautelosa. Assim, o Direito 

Ambiental, com seus princípios estruturantes, aplicados ao sistema de responsabilização por 

danos ao meio ambiente, poderá atribuir ao instituto uma função mais preventiva e de 

precaução. A incerteza, os riscos e a complexidade ambientais indicam que as probabilidades 

precisam ser consideradas, como modo de se construir uma comunicação ecológica daqueles 

elementos com o Direito. Com efeito, a pesquisa formula a seguinte pergunta de partida: como 

e em que medida o instituto da responsabilidade civil por dano ao meio ambiente deve ser 

rediscutido diante dos riscos e da complexidade ambientais? O objetivo geral da pesquisa 

consiste em investigar a responsabilização civil, desenvolvendo entendimento sobre elementos 

dogmáticos e processuais que possam auxiliar na missão de proteger o meio ambiente de 

maneira antecipada. O trabalho torna-se relevante no desafio de mostrar como o instituto da 

responsabilidade civil pode ser flexibilizado para a inserção dos riscos no Direito, como 

também de efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e de sua 

proteção e preservação às gerações futuras. Como metodologia de trabalho, foi escolhido o 

método hipotético-dedutivo, conhecido por trazer pontos em comum com os métodos dedutivo 

e indutivo e o referencial epistemológico da complexidade. A pesquisa será também teórica, 

exploratória, qualitativa, bibliográfica e documental, com coleta de legislação, jurisprudência e 

doutrina. Conclui-se que a responsabilidade civil ambiental objetiva não tem sido eficaz para 

abranger a nova realidade da Sociedade de Risco, devendo ser aplicada em suas funções 

preventiva e precaucional, em face de riscos intoleráveis, por intermédio de elementos de direito 

material e processual que permitam adequada consideração dos riscos e da complexidade 

ambientais, viabilizando efetiva proteção ao meio ambiente e preservação deste às futuras 

gerações.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Dano Ambiental. Complexidade. Riscos. Gestão 

preventiva. 
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ABSTRACT 

 

 

The research problem is to analyze why objective environmental civil torts has not been 

effective in addressing environmental risks and complexity in the context of the Risk Society. 

Environmental risks deserve special attention because they imply difficult measurement 

consequences, often serious and irreversible. The civil torts for environmental damage finds 

legal grounds in a system that was created under the aegis of an individualistic and 

patrimonialist model, associating the institute in a linear way to the repair and the 

indemnification. Faced with the new environmental challenges of the Risk Society, it is 

necessary to reconfigure the institute, more anticipated and cautious. Thus, Environmental Law, 

with its structuring principles, applied to the system of civil torts for damages to the 

environment, may give the institute a more preventive and precautionary function. 

Environmental uncertainty, risks and complexity indicate that probabilities need to be 

considered, as a way of building an ecological communication of those elements with the Law. 

Indeed, the research asks the following question: how and to what extent should the institute of 

civil torts for damages to the environment be rediscussed in the face of environmental risks and 

complexity? The overall objective of the research is to investigate civil torts by developing 

understanding of dogmatic and procedural elements that can assist in the mission of protecting 

the environment in advance. The work becomes relevant in the challenge of showing how the 

institute of civil torts can be made flexible for the insertion of risks in the Law, as well as for 

the realization of the right to the ecologically balanced environment and its protection and 

preservation to future generations. As a working methodology, the hypothetical-deductive 

method was chosen, known to bring points in common with the deductive and inductive 

methods and the epistemological referential of complexity. The research will also be theoretical, 

exploratory, qualitative, bibliographical and documentary, with collection of legislation, 

jurisprudence and doctrine. It is concluded that objective environmental civil torts has not been 

effective to cover the new reality of the Risk Society and should be applied in its preventive 

and precautionary functions, in the face of intolerable risks, through elements of material and 

procedural law that allow adequate consideration of environmental risks and complexity, 

enabling effective protection of the environment and preservation of it to future generations. 

 

Key words: Civil Torts. Environmental Damage. Complexity. Risks. Preventive management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As alterações sociais dos últimos tempos, incrementadas pelos efeitos do 

desenvolvimento tecnológico da época pós-industrial e da globalização, propiciaram o contexto 

da Sociedade de Risco que se vive na atualidade. 

Referida sociedade marca a falência da Modernidade, emplacando uma crise de 

paradigma da ciência. Valores que se entendiam como certos e absolutos são substituídos por 

uma realidade de incerteza e de riscos.  

Os riscos são de ordens diversas - sociais, políticos, tecnológicos, econômicos e 

ambientais. Estes, os ambientais, merecem especial atenção, por implicarem consequências 

como mudanças climáticas, efeito estufa, contaminação da água e do solo, dentre outros; ou 

seja, eles resultam em danos complexos, transtemporais e transfronteiriços, invisíveis, de 

mensuração difícil e, muitas vezes, irreversíveis. 

Diante desse panorama, o Direito precisa apresentar soluções para que, efetivamente, as 

atuais e as futuras gerações possam ter garantido um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, porque as demandas ambientais exigem resposta mais rápida do que a clássica 

norma jurídica prevê. E, numa busca acelerada em administrar essa situação, o Direito precisa 

concentrar maiores esforços na fase anterior à produção dos danos ambientais. 

Por ter se pautado em uma visão dogmática da ciência, o Direito também criou suas raízes 

no passado e no pragmatismo da norma. Quando a crise da ciência (quebra do paradigma da 

certeza), entretanto, se associa à crise ecológica (proliferação dos riscos e dos danos), ele passa 

a ter que pensar no futuro, fazendo-se, assim, necessária uma nova Epistemologia ambiental 

para fundamentar a racionalidade jurídica e para melhor interpretação do Direito, em especial 

nesta pesquisa, do Direito Ambiental. 

Como uma porta aberta a melhor compreender a profundidade do Direito Ambiental é 

necessário um método de estudo que analise essa realidade por meio de uma lente que não 

exclua as partes do todo e veja o todo como um conjunto das partes, que interagem mediante 

causalidade múltipla e inter-relacionada e que conciliem sujeito e objeto. O pensamento 

complexo propõe isso, ou seja, um repensar da realidade, levando em consideração aspectos 

das incertezas científicas, da Pós-Modernidade e da própria lógica ambiental. A racionalidade 

cartesiana, ao enfrentar as questões ambientais de maneira tradicional, não tem conseguido 

equacionar os problemas ecológicos cada vez mais polidisciplinares, transversais e 

multidimensionais.  
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A responsabilidade civil por dano ambiental encontra fundamentação legal em um 

sistema que foi criado sob a égide de um modelo individualista e patrimonialista, associando o 

instituto de modo linear à reparação e à indenização. Não se trata, entretanto, de ignorar a 

importância em reparar os possíveis danos ocorridos ou não responder pelos prejuízos causados, 

mas a preocupação maior é de se avaliar se a responsabilidade por danos ambientais se resume 

apenas ao que se sucede após os danos. Percebe-se que o instituto da responsabilidade civil 

precisa ser reavivado para se adequar aos princípios e objetivos do Direito Ambiental, por meio 

de uma nova racionalidade. Em tal contexto, interessa um estudo do instituto que considere os 

riscos advindos da sociedade contemporânea e das conexões ambientais, complexas e incertas. 

Em função das alterações da sociedade industrial, a responsabilidade civil foi modificada 

de subjetiva a objetiva. Com os novos desafios ambientais da Sociedade de Risco, no entanto, 

novamente, se faz necessária a reconfiguração do instituto, mais antecipada e cautelosa. Assim, 

o Direito Ambiental, com seus princípios estruturantes, aplicados ao sistema de 

responsabilização por danos ao meio ambiente, passa a atribuir ao instituto uma função mais 

preventiva e precaucional. 

Ademais, os danos ambientais não param de crescer e os instrumentos reparatórios 

oferecidos pelo Direito são insuficientes para restaurar da maneira mais completa o patrimônio 

ambiental, para o que se faz necessária a avaliação das teorias do liame de causalidade e do 

jeito como a Ciência Jurídica passa a ter que que se posicionar, criando obrigações antes da 

materialização dos danos e não permitindo a continuidade de riscos intoleráveis. A incerteza, 

os riscos e a complexidade ambientais indicam que as probabilidades precisam ser 

consideradas, como modalidade de se constituir uma comunicação ecológica daqueles 

elementos com o Direito. 

Apesar de o sistema jurídico ambiental ser bem avançado, alguns entraves ainda existem 

para adequar a inserção jurídica dos riscos e a complexidade ambiental a algumas 

peculiaridades do Direito material e do Direito processual. Para tanto, faz-se necessária alguma 

flexibilização do sistema, porém, hoje um pouco mais propício com algumas novidades trazidas 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o CPC/2015. 

Nessa ordem de ideias, com o propósito de versar sobre as dificuldades encontradas de se 

atribuir uma função antecipada e cautelosa para a responsabilidade civil em face da 

complexidade e dos riscos ambientais, a pesquisa tem a seguinte pergunta de partida: como e 

em que medida o instituto da responsabilidade civil por dano ao meio ambiente deve ser 

rediscutido diante dos riscos e da complexidade ambientais? A resposta a esse problema geral 
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pressupõe o enfrentamento a outras indagações específicas, quais sejam: 1) em que medida as 

peculiaridades dos riscos e complexidade ambientais surgem; e como o Direito se posiciona 

nesse contexto para proteger o meio ambiente? 2) como o instituto da responsabilidade civil 

tem evoluído e se voltado à gestão dos danos ambientais? 3) existem instrumentos de Direito 

material e processual que possam contribuir para uma gestão preventiva dos riscos ambientais? 

Assim, o objetivo geral da pesquisa consiste em investigar a responsabilização civil, 

desenvolvendo entendimento sobre elementos dogmáticos e processuais que possam auxiliar 

nessa missão de proteger o meio ambiente de maneira antecipada. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: a) analisar a crise ambiental advinda de uma 

elaboração inadequada do conhecimento, pautada em dogmas de verdade absoluta, 

racionalidade e individualismo, e que culminaram na atual Sociedade de Risco, permeada de 

riscos e incertezas e elegendo o pensamento complexo como novo paradigma para o Direito 

Ambiental; b) discorrer sobre o surgimento e evolução da responsabilidade civil, chegando esta 

a uma função precaucional, estudando seus princípios estruturantes, as dimensões e 

peculiaridades do dano ambiental, como também traçando o conceito e principais teorias do 

nexo de causalidade; por fim, c) pesquisar sobre teorias e elementos de Direito civil e processual 

civil que possam ser utilizados no intuito de que a responsabilidade civil exerça função mais 

preventiva e cautelosa no gerenciamento dos novos riscos e da complexidade ambientais. 

Justifica-se essa investigação em face da observação de que a imputação pela 

responsabilidade objetiva não tem sido eficaz para abranger os riscos ambientais, porque os 

possíveis danos que deles possam advir, permeados de complexidade e incerteza, os diferencia 

dos outros danos comuns e tradicionais. Para tanto, a responsabilidade civil pode ser mais bem 

utilizada em suas funções preventiva, precaucional e inibitória de atividades que venham a 

causar risco intolerável ao meio ambiente. Já existem no ordenamento jurídico elementos tanto 

de Direito material como processual que permitem adequada consideração dos riscos e da 

complexidade ambientais, viabilizando efetivação da proteção ao meio ambiente.  

Para investigar como se dará esse percurso e se as hipóteses inventariadas serão 

confirmadas ou rejeitadas, será empregado o método hipotético-dedutivo, conhecido por trazer 

pontos em comum com os métodos dedutivo e indutivo e o referencial epistemológico da 

complexidade.  

Com uma visão transdisciplinar dos problemas do homem contemporâneo, o método do 

Pensamento Complexo propõe uma reforma do pensamento que supera a maneira reducionista 

e determinista da teoria clássica. A pesquisa, pela lente da complexidade, abandona a visão 
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linear das certezas científicas e visualiza os problemas de modo global; passa a encará-lo, pois, 

por meio de novas perspectivas.  

O paradigma da complexidade se mostra mais adequado para tanto, dado que, além de 

compreender quantidades de unidade e interações que desafiam as possibilidades de cálculo 

dos seres humanos, alberga também as incertezas, as indeterminações, os fenômenos aleatórios 

e o acaso. A teoria do complexus admite certa imprecisão, tida como inevitável, entretanto, sem 

pretensão de totalidade ou de definitividade nas conclusões a serem alcançadas sobre a 

efetividade dos instrumentos jurídicos analisados. Admitir tal hipótese seria anticientífico e, 

sob a perspectiva da complexidade, até inalcançável. 

A pesquisa será ainda teórica, porque mediante busca documental, bibliográfica e 

jurisprudencial, serão interpretados conceitos de danos ambientais e de responsabilidade civil 

e suas relações com o Direito Ambiental para o objetivo da demanda. Será também qualitativa, 

pelo fato de a temática central, meio ambiente, ter como pano de fundo fenômenos ambientais 

que, sem dúvida, têm repercussão social. Além disso, terá enfoque em significados e 

compreensão de conceitos e profundidade destes. 

A responsabilidade civil ambiental, pautada em uma racionalidade de danos concretos, 

não é suficiente para remediar as consequências dos danos ecológicos. Tais lacunas podem ser 

mais bem analisadas por meio de uma visão transdisciplinar e com foco mais sociológico do 

risco, porque o Direito deve acompanhar a realidade e não apenas seguir o dogmatismo 

engessado das normas. Os objetivos e princípios de Direito Ambiental, em especial, os da 

prevenção e da precaução, da responsabilização, da solidariedade e da equidade intergeragional, 

se tornam de relevante importância para enfrentar a complexidade ambiental da sociedade pós-

moderna, de riscos e incertezas; e isso poderá influenciar a responsabilidade civil em 

decorrência dos desequilíbrios ecossistêmicos. 

Com efeito, o estudo propõe aprimorar ideias, formular hipóteses para futuras indagações 

e propiciar explicações, tanto em matéria de relações jurídico-privadas, de Direito Ambiental, 

como também em assuntos de promoção dos direitos difusos e coletivos. 

Como se vê, o objeto da pesquisa se enquadra na Área de Concentração Relações 

Privadas, Sociedade e Desenvolvimento, sob a Linha de Pesquisa “Relações privadas, direitos 

humanos e desenvolvimento”, e do projeto estruturante “Relações privadas e promoção dos 

direitos difusos e coletivos”, do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito 

do Centro Universitário 7 de Setembro, de Fortaleza – Ceará. 
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A temática permeia a discussão analítica do Direito Ambiental no âmbito das relações 

privadas, especificamente com enfoque no tema da responsabilidade civil, cabendo, assim, um 

estudo mais específico. Esta pesquisa possibilitará um acréscimo na busca da defesa ambiental 

e investigará, ainda, aspectos sociais e de desenvolvimento que se relacionem com a 

responsabilidade civil e a gestão preventiva dos riscos. Portanto, referido objeto de pesquisa 

tem relevância jurídica, na medida em que consubstancia a proteção ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o dever intergeracional de protegê-lo e preservá-lo, a garantia da 

sadia qualidade de vida, dentre outros objetivos do Direito Ambiental que, certamente, 

interferem nas relações privadas. Enfatize-se o fato de que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, assegurado como bem de uso comum do povo, conforme o art. 225, da Constituição 

Federal, foi eleito como direito de todos e, como consequência, é dever também de todos 

defendê-lo e preservá-lo para as gerações atuais e futuras.   

Vale salientar que muitos instrumentos de indução de conduta a favor do meio ambiente 

advêm das normas de Direito público, entretanto, cabe também à esfera privada se mobilizar 

no sentido de contribuir para a manutenção da sadia qualidade de vida, por meio da imputação 

de medidas que visem a uma responsabilidade civil ambientalmente mais preocupada e atenta 

aos novos desafios. 

Efetivamente, pois, o trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta 

introdução, as conclusões e as referências. 

Primeiramente, será feita uma exposição da realidade do caos ambiental como 

consequência da crise do conhecimento, porque se entende que a racionalidade tradicional não 

tem sido capaz de equacionar os resultados da crise ecológica vivenciada na atualidade, 

discorrendo sobre a crise ambiental, os postulados da Modernidade e da Pós-Modernidade, o 

conceito de Sociedade de Riscos e o paradigma da complexidade como possibilidade para 

repensar a Ciência Jurídica perante as questões ambientais. O trabalho adota como premissa 

inicial que a crise ambiental é fruto da crise do conhecimento. Por isso, objetiva estabelecer 

argumentos que expliquem referida ideia. 

No capítulo seguinte, traça-se a evolução da responsabilidade civil desde sua origem, 

perpassando o advento da responsabilidade objetiva, discorrendo acerca da concepção civil-

constitucional do instituto, os elementos da responsabilidade civil ambiental, suas funções e 

princípios estruturantes. O capítulo estuda, ainda, as características e dimensões dos danos 

ambientais, as teorias do nexo de causalidade e sobre as dificuldades probatórias dos danos 
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ambientais, refletindo como a responsabilidade civil ambiental deve se adequar às 

consequências dos desastres ecológicos. 

O último segmento procura verificar em que medida o instituto da responsabilidade civil 

pode superar suas deficiências no gerenciamento dos riscos ambientais com a adoção de teorias 

e de medidas mais eficazes para a proteção do meio ambiente e sua preservação às futuras 

gerações. Para tanto, serão estudados a teoria da responsabilidade civil ambiental pela criação 

do risco intolerável, com os aportes dos institutos do abuso de direito e do princípio da função 

social da propriedade, as teorias da relação jurídica ambiental continuativa e dos processos 

estruturais, bem como, com suporte no CPC/2015, discorrer sobre as tutelas jurisdicionais 

preventivas ambientais e a distribuição dinâmica das cargas probatórias. 
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2 A CRISE AMBIENTAL: FRUTO DA CRISE DE CONHECIMENTO 

 

Constituiu-se em torno da natureza uma ideia de infinitude dos recursos, e o ser humano, 

por ser o “dono da razão”, sempre os utilizou como instrumento para satisfação de suas 

necessidades. A racionalidade clássica se preocupava com o desenvolvimento econômico a todo 

vapor. Assim permaneceu a sociedade por um longo tempo, até que o meio ambiente começou 

a denotar índices de desgaste, e as mazelas ecológicas passaram a fazer parte da pauta do dia. 

A Modernidade entrou em crise, emergindo a Pós-Modernidade, a Sociedade de Risco e as 

incertezas de um mundo repleto de incógnitas.  

A crise ambiental advinda de uma racionalidade exploratória da natureza começou a 

demandar que a ciência reinventasse uma nova modalidade para enfrentar os riscos e incertezas 

da sociedade contemporânea. Assim também o Direito, como ciência, passou a reformular seus 

institutos para tentar gerenciá-los. 

Assim, o segundo capítulo desta pesquisa abordará, inicialmente, a questão da crise 

ambiental, dos postulados da Modernidade e da Pós-Modernidade, a divergência das 

racionalidades em torno da elaboração do conhecimento e a influência disso na Ciência e no 

Direito perante crises ambientais. Em seguida, será feita uma discussão em torno dos riscos 

ambientais e das incertezas científicas, abordando o conceito de Sociedade de Risco para 

dialogar sobre os novos desafios para o Direito.  

O ensaio adota como premissa inicial que a crise ambiental é fruto da crise do 

conhecimento. A ciência precisa se reinventar para enfrentar essa realidade, porque é 

fundamentada em leis simplistas, antes tidas como absolutas, deixando de lado pontos 

fundamentais, como a vida, a relação de interdependência do ser humano com a natureza e as 

implicações disto. Como proposta para esse novo modo de pensar, o capítulo passa a discorrer 

sobre as premissas do pensamento complexo, como possibilidade (e não solução) para os 

desafios advindos da obscuridade que os riscos ambientais trazem. 

 

2.1 A crise ambiental como consequência da divergência das racionalidades 

 

Durante séculos, o ambiente passou a ser um recurso explorado pelo ser humano de 

maneira ilimitada, utilizando-o como um dos fatores do sistema econômico, notadamente 

focado no pensamento antropocêntrico de teor clássico. Ele explora a natureza sem perceber 

que é parte dela e, sem se dar conta, prejudica o meio que o cerca e afeta a si mesmo.  É que, 
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por bastante tempo, a população da Terra foi pequena o suficiente para que as alterações 

ocasionadas na natureza pudessem ser absorvidas e o meio ambiente conseguisse se renovar. A 

concentração da população e a escalada de aglomeração, entretanto, foram propiciando maior 

velocidade de extração dos recursos e fazendo com que o consumo dos insumos naturais fosse 

cada vez mais acelerado. A intervenção desastrosa e, por que não dizer, gananciosa do homem 

desrespeita os ciclos da natureza, sem lhe dar tempo e condições de se recompor por conta 

própria. Assim, o crescimento das necessidades de matérias-primas e de energia para atender 

às demandas de produção e de consumo cada vez maiores esbarrará nos limites físicos do 

Planeta, pondo em risco o que ainda resta do meio ambiente saudável. 

Com o fortalecimento do liberalismo econômico privilegiando a liberdade individual, 

iniciou-se um período da história em que prevalecia a cultura de uma sociedade cega e sedenta 

pelo desenvolvimento econômico. O consumismo exagerado, a ascensão do capitalismo e o 

crescimento industrial ensejaram em todo o mundo uma crise ecológica, ficando evidente o 

desequilíbrio ecossistêmico. Constata-se que esse modo como o ser humano passou a lidar com 

o meio ambiente deu azo a modificações nos aspectos naturais do Planeta1, inaugurando mais 

uma era geológica como resultado da interferência humana na dinâmica da Terra.  

Chama-se de Era do Homem ou Antropoceno, um novo período em que se evidencia a 

relação de interdependência da natureza com a sociedade como geradora dos impactos 

ambientais no clima, na composição atmosférica e no ritmo de extinção de espécies. Relata 

Aragão que, após Crutzen lançar e generalizar a teoria do Antropoceno, vários cientistas se 

organizaram para identificar o valor com esteio no qual se desenvolveram essas alterações 

antropogências catastróficas e, chegaram a estabelecer os limites do Planeta, aos quais 

chamaram de “espaço operacional seguro”.2 Complementa a autora dizendo, que esse espaço 

                                                           
1 “O período geológico chamado de Holoceno, que se iniciou há 11.700 anos e continua até o presente, tem sido 

uma época relativamente estável do ponto de vista climático (Crutzen, 2002). Desde os anos 80, alguns 

pesquisadores começaram a definir o termo Antropoceno como uma época em que os efeitos da humanidade 

estariam afetando globalmente nosso planeta. O prêmio Nobel de Química (1995), Paul Crutzen auxiliou na 

popularização do termo nos anos 2000, através de uma série de publicações discutindo o que seria essa nova era 

geológica da Terra (Crutzen, 2002) na qual a influência humana se mostra presente em algumas áreas, em parceria 

com as influências geológicas. A humanidade emerge como uma força significante globalmente, capaz de interferir 

em processos críticos de nosso planeta, como a composição da atmosfera e outras propriedades”. (ARTAXO, 

Paulo. Uma nova era geológica em nosso planeta: o Antropoceno? Revista USP, São Paulo, n. 103, pp. 13-24, 

2014, p. 15. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/99279/97695. Acesso em 

19.abr.2017).   
2 Aragão lista os novos limites. São: 1. as alterações climáticas; 2. a destruição da camada de ozônio estratosférico; 

3. a perda de biodiversidade; 4. a dispersão de químicos e novas substâncias; 5. a acidificação dos oceanos; 6. 

perturbações no ciclo hidrológico global; 7. mudanças no uso do solo; 8. alterações nos ciclos do nitrogênio e do 

fósforo; 9. Os aerossóis (partículas sólidas ou gotículas com menos de um mícron, presentes na origem de 

fenômenos de smog na China. ARAGÃO, Alexandra. O Estado de Direito Ecológico no Antropoceno e os limites 

do Planeta. In:  MORATO, José Rubens; DINNEBIER, Flávia França (Orgs.). Estado de Direito ecológico: 

https://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/99279/97695.%20Acesso%20em%2019.abr.2017
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/99279/97695.%20Acesso%20em%2019.abr.2017
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se refere ao conjunto de condições bio-físico-geo-químicas características do Holoceno (era 

geológica anterior) que eram as mais adequadas para a vida na Terra.3 

Resta evidente que sempre que se utiliza algo do meio ambiente, este fica alterado de 

alguma maneira. Esta é a origem antrópica dos problemas ambientais vivenciados na Pós-

Modernidade. Assim, verifica-se que a crise ambiental de hoje é fruto de uma racionalidade 

utilitarista da natureza e preocupada, principalmente, com o crescimento econômico. A ideia 

de que o meio ambiente é um instrumento à disposição do ser humano e dos interesses do 

mercado fundamenta um paradigma que precisa ser reconstituído.4 Nessa perspectiva, segundo 

Kuhn, opera-se a Revolução Científica, em que o paradigma anterior pode ser alterado total ou 

parcialmente para um novo.5 Nas lições de Vasconcelos, a ciência não deve se limitar à atitude 

de mera descrição ou de explicação superficial de fenômenos, devendo, sim, ser mais proativa, 

no sentido de apontar novas possibilidades dentro de um referido contexto, passando a se 

mostrar como instrumento de empreendedorismo ou criação.6 

A preservação de um ambiente sadio está ligada à continuidade de vida na Terra, vida em 

todas as suas modalidades, uma vez que os danos à natureza atingem a vida humana da atual 

geração e a de todos os seres vivos em caráter intergeracional. Os problemas como extinção de 

espécies da flora e da fauna, poluição da água, do solo e do ar e doenças que afetam a saúde são 

consequência do pensamento linear e refletem a ideia de uma ciência simplificadora e 

pragmática. 

A racionalidade clássica, concebida durante a Modernidade e fruto do Iluminismo, fora 

pautada nos dogmas da verdade e da certeza, fundamentada no racionalismo e no universalismo. 

Naquele período, a razão era a fonte da verdade e tudo deveria ficar sob o domínio e controle 

do ser humano. A ciência moderna se preocupou em transformar os homens em senhores e 

possuidores da natureza, abolindo as inquietações relacionadas ao sentido e ao valor de tudo o 

que circundava a vida, prevalecendo o positivismo tecnicista. Vigorava a ideia de que o homem, 

por ser dotado de razão, era a medida de todas as coisas. A razão seria a libertação do ser 

                                                           
conceito, conteúdo e novas dimensões para a proteção da natureza. São Paulo: Inst. O Direito por um Planeta 

Verde, 2017, p. 24. 
3 ARAGÃO, Op. Cit., pp. 23-24. 
4 LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Valenzuela. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 

129. 
5 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 

12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 42. 
6 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria pura do Direito: repasse crítico de seus principais fundamentos. Rio de 

Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 212. 
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humano do jugo da natureza e das concepções míticas, religiosas e metafísicas do mundo. Isso 

se deve ao fato de a razão ter sido a base do Projeto Iluminista inspirador daquela época.  

Nesse sentido, Descartes influenciou fortemente a formação da ciência clássica, 

estipulando que a razão e a demonstração eram meios para o encontro da verdade. Foi intitulado 

o “Pai da Filosofia moderna”, pelo fato de sua teoria criticar a herança cultural, filosófica e 

científica da tradição pré-moderna, esta que era centrada no ser ou em Deus.7 Descartes ansiava 

por desenvolver um verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que 

seu espírito fosse capaz.8 Com efeito, ele enunciou objetivamente os princípios de sua teoria: 

primeiro, prevalecia a certeza sobre o objeto de estudo, sem espaço para probabilidades; 

segundo, a divisão do objeto de estudo “[...] em tantas parcelas quantas fossem possíveis e 

necessárias”, para a melhor solução; terceiro, a ordem, partindo dos “[...] objetos mais simples 

e mais fáceis de conhecer”, para, em degraus, chegar ao “[...] conhecimento dos mais 

compostos” ao ponto de presumir uma ordem entre eles; quarto e último, a elaboração de 

enunciados o mais completos possíveis e gerais com a certeza de nada omitir.9 Percebe-se que 

o método cartesiano propõe ser estabelecida sempre uma linearidade do pensamento. Com sua 

aplicação, tudo seria investigado e restaria explicado e demonstrado por meio da razão e da 

certeza de que nada havia passado despercebido. Acreditava que todas as coisas, com 

possibilidade de serem conhecidas pelos homens, seguiriam uma ordem e que, por descobri-

las, nada ficaria oculto do conhecimento humano pelo uso da dedução, ou, se por algum motivo 

restassem afastadas, pela ordem, seriam inevitavelmente descobertas.10 Em outras palavras, a 

certeza, a ordem e a linearidade cartesianas são deterministas para a busca da verdade, por 

intermédio de um raciocínio objetivo e preciso. De tal modo, o esclarecimento é fruto da razão 

e torna o homem livre do mito e do obscurantismo da época pré-moderna. 

A ciência moderna se caracteriza pela autonomia em relação à fé e às concepções 

filosóficas anteriores, evidenciando uma ciência metodologicamente regulada e publicamente 

controlável, voltando-se mais para a qualidade daquilo que estuda e dos fatos de modo 

objetivo.11 De tal maneira, a Pré-Modernidade, marcada pelo sagrado, chegou ao seu fim. As 

concepções místicas e de astrologia e magia, entretanto, foram funcionais para a gênese e o 

                                                           
7 REALE, Giovani; ANTISERI. Dario. História da Filosofia: do humanismo a Descartes, v. 3. Tradução de Ivo 

Stomiolo. São Paulo: Paulus, 2004, p. 283. 
8 DESCARTES, René. Discurso do Método. Coleção Grandes do Pensamento Universal. Tradução de Ciro 

Mioranza. São Paulo: Escala, 2006, pp. 22-25.  
9 Ibidem, pp. 26-27. 
10 Ibidem, p. 27. 
11 REALE; ANTISERI, Op. Cit., pp. 143-144. 
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desenvolvimento da ciência da época moderna,12 mas a revolução copernicana e o novo tipo de 

saber fundado na junção da técnica com o saber, ou ainda, da união da teoria com a prática, 

reforçaram outra intensa característica da época: a valorização dos instrumentos científicos. São 

exemplos o telescópio de Galileu, o microscópio de Malpighi, Hooke e van Leeuwenhoek, o 

barômetro de Torricelli, a bomba pneumática de Boyle, dentre outros. Assim, os instrumentos 

passaram a ser parte integrante do saber científico.13 A ciência moderna passou a ser uma 

ciência experimental e se desenvolveu bastante, porque teve uma base tecnológica de máquinas 

e instrumentos.14 Caminhou assim como um saber de caráter público e progressivo, 

evidenciando, ao longo dos séculos, claramente, seu entrelaçamento com o avanço tecnológico. 

Ressalta Shin que, na Modernidade, a tecnologia expressa três imperativos inevitáveis: o 

primeiro, de que a tecnologia determina a arregimentação máxima do trabalho e dos 

trabalhadores para o cumprimento de funções integradas e a valorização das máquinas para o 

avanço tecnológico; o segundo, de que a tecnologia é o caminho para o progresso científico e 

humano inevitável e crescente; o terceiro é de que tanto avanço tecnológico se traduz em 

burocracia e hierarquização que findam em redução do espaço de liberdade das pessoas.15  

Quanto à fase histórica da Modernidade, aponta Giddens que ela está associada a um 

período e localização geográfica inicial, caracterizado pelo estilo, costume de vida ou 

organização social baseado na manufatura de bens materiais da Europa do século XVII e que, 

posteriormente, influenciou em certo grau o restante do mundo.16 Acrescenta o autor que a Pós-

Modernidade não tem na doutrina um tempo e espaço específico de começo. Reflete na 

realidade a emergência de novo tipo de sistema social mais relacionado com a informação, 

caracterizando-se por ser “[...] um período em que as consequências da modernidade estão se 

tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes”17 e que alguns passam a chamar de 

sociedade de informação, de consumo, pós-industrial, pós-moderna. Explica Forman que, por 

volta de 1980, a Pós-Modernidade foi surgindo, reflexo do enfraquecimento da ciência, e a 

tecnologia foi sendo confundida com aquela de modo equivocado, havendo verdadeira reversão 

                                                           
12 Ibidem, p. 145. 
13 Ibidem, p. 148. 
14 Ibidem, p. 147. 
15 SHINN, Terry. Desencantamento da modernidade e da pós-modernidade: diferenciação, fragmentação e a matriz 

de entrelaçamento. Scientiae Studia. São Paulo, v. 6, n. 1, jan.-mar. 2008, p. 4. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000100003. Acesso em 14. Set. 2017. 
16 GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora Unesp, 

1991, pp. 11-12. 
17 Ibidem, p. 13. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662008000100003
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de função e definição cultural de ambas, sendo a ciência mais importante na Modernidade e na 

Pós-Modernidade, a tecnologia.  

O caos e a não linearidade da Pós-Modernidade, no entanto, foram dando maior força à 

relação da ciência com a tecnologia e caracterizando o rompimento com a Modernidade.18 Para 

outros doutrinadores, a Pós-Modernidade teve início na metade do século XX, associada ainda 

ao salto tecnológico nos campos da Engenharia Genética e Cibernética, nas áreas da 

Computação e da Comunicação Virtual, simulando a realidade e imagens e assim por diante.19 

A descoberta da eletricidade e do magnetismo por Maxwell, do elétron como partícula 

subatômica por Thomson, Freud com sua teoria psicanalítica, os conceitos de Sociologia 

moderna de Comte, a metodologia da Filosofia proposta por Edmund Husserl, a teoria da 

relatividade de Einstein, as teorias de Plank e Einstein sobre a natureza dual da luz, a teoria 

quântica de Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac e de Brouglie, a Física quântica 

estudada por Fermi e Einstein são constatações de que a ciência não é totalizante e não se 

resume a uma “metanarrativa unificadora”.20 É que, conforme discorre Shinn, a ciência evoluiu 

e o progresso irreversível começou a entrar em colapso, na medida em que foram contribuindo 

para o acontecimento de catástrofes, como a explosão da bomba atômica em 1945, a excessiva 

produção de bens de consumo e a deterioração ambiental. Defende Shinn o ponto de vista 

segundo o qual “[...] a descrença na ciência e as dúvidas acerca de muitos aspectos relacionados 

à modernidade proporcionaram, assim, um terreno fértil para a reflexão anti-moderna e para a 

emergência da visão de mundo pós-moderna”.21  

De tal modo, Lyotard define a Pós-Modernidade como “[...] a posição do saber nas 

sociedades mais desenvolvidas” e especifica que a palavra é usada para designar “[...] o estado 

da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e 

das artes a partir do final do século XIX”.22  A ciência, constituída por meio de relatos, entra 

em conflito. Para ele, os relatos são fábulas e a linguagem é a narrativa. O autor defende, ainda, 

a ideia de que a Filosofia e as filosofias da história são metarrelatos utilizados para legitimar a 

                                                           
18 FORMAN, Paul. The primacy of science in Modernity, of technology in Postmodernity, and of ideology in the 

history of technology. History and technology: an international journal, v. 23, n. 1-2, pp.1-152, mar.-jun/2007, 

pp. 4-5. Disponível em: http://amhistory.si.edu/docs/Forman_Science_Moderntiy_Technology_2007.pdf. Acesso 

em 17.set.2017. 
19 SHINN, Op. Cit., p. 5. 
20 FRÓIS, FRÓIS, Katja Plotz. Uma breve história do fim das certezas ou o paradoxo de Janus. Cadernos de 

pesquisa interdisciplinar em ciências humanas. Florianópolis, v. 5, n. 63, pp. 2-12, dez./2004, pp. 4-5. Disponível 

em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1204/4445>. Acesso em: 23 set. 2017. 

doi:http://dx.doi.org/10.5007/1204. 
21 SHINN, Op. Cit, p. 5. 
22 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. 6. ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2000, p. xv.  

http://amhistory.si.edu/docs/Forman_Science_Moderntiy_Technology_2007.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/1204/4445
http://dx.doi.org/10.5007/1204
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ciência, considerando esta como um discurso regulado conforme códigos, normas e regras 

próprias como um jogo de linguagem.23 Na obra de Lyotard, a Pós-Modernidade é um problema 

do saber filosófico, e as definições estabelecidas pelos filósofos ao longo dos tempos são 

hipóteses, porque não se tem como saber qual sistema filosófico é o definitivamente certo.24 

Beck, por sua vez, não se exprime como um defensor da Pós-Modernidade. Ele divide a 

Modernidade em duas fases: a Primeira Modernidade ou modernização da tradição ou 

modernização simples e a Segunda Modernidade ou modernização da sociedade industrial ou 

modernização reflexiva.25 Ele situa essa transição como uma crise de paradigma da 

Modernidade, reflexo de uma transformação das relações sociais, dos bens de consumo e da 

própria relação do homem com o mundo natural. Essa metamorfose caracteriza o contexto da 

Sociedade de Risco, por ele definida como aquela que lida com os riscos por ela própria 

produzidos em decorrência da evolução tecnológica e científica. Referida sociedade, para 

Bauman, marca a falência da Modernidade e caracteriza-se pela crise de paradigma da ciência 

e pela liquidez dos conceitos, crise de valores e falta de referência.26 Na lição de Bauman, não 

há uma clara ruptura entre Modernidade e Pós-Modernidade. O que se vivencia no momento é 

a alteração de valores; como ele se refere, os conceitos são líquidos, o que se pode entender que 

há uma continuidade da Modernidade e não, especificamente, uma quebra entre uma e outra.27 

Silva, ao interpretar as obras de Lyotard, define a Pós-Modernidade não como filosofia 

ou manifesto político, tampouco uma premissa de mundo estruturada, pois ela representa, na 

verdade, uma série de discursos em torno de um momento.28 Resumidamente, diz que a Pós-

Modernidade é expressa em crises: “[...] crise da ideia da filosofia como construtora da verdade, 

crise da ideia de certeza, crise das utopias”.29 

A Pós-Modernidade invadiu diversas áreas do saber, invadiu a Filosofia, a História, as 

Artes, a Economia, a Ciência. A invasão dessa reforma de visão do mundo é evidenciada nas 

                                                           
23 Ibidem, p. 3. 
24 SILVA, Juremir Machado da. Vídeo sobre O pensamento pós-moderno e a falência da Modernidade. 

Disponível em: http://colunastortas.com.br/2014/05/15/pos-modernidade/. Publicado em 15.maio.2014. Acesso 

em 21.set.2017. 
25 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 2. ed. 

São Paulo: Editora 34, 2011, p. 13. 
26 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da Pós-Modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli 

Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 155. 
27 SIQUEIRA, Vinícius. A pós-modernidade de Bauman. O que é Pós-Modernidade? Resumo de uma falência 

da modernidade. Disponível em: http://colunastortas.com.br/2014/05/15/pos-modernidade/. Publicado em 

15.maio.2014. Acesso em 14.set.2017. 
28 SILVA, Op. Cit. 
29 Ibidem. 

http://colunastortas.com.br/2014/05/15/pos-modernidade/
http://colunastortas.com.br/2014/05/15/pos-modernidade/
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obras de Harvey e Jameson.30 Morin, por sua vez, relata os movimentos de contestação político-

cultural (a contracultura) e de novos grupos de protagonistas sociais (jovens, mulheres, negros, 

homossexuais, pessoas de religiões e credos distintos, grupos que representam minorias 

sociais). Tais mobilizações fazem emergir outra perspectiva para as concepções anteriormente 

tidas como gerais, fazendo com que utopias modernas venham a ser reestruturadas para albergar 

os direitos dessas minorias.31 A questão ecológica também é outra realidade a ser enfrentada. 

Assim, as mudanças refletem que a busca de soluções aos problemas do cotidiano não 

pode ser pautada em verdades absolutas, na medida em que a noção de unidade, de 

generalidade, de futurismo, típicas da Modernidade, são quebrantadas. A Pós-Modernidade fez 

emergir as ideias de multiplicidade, das diferenças e de preocupação com o presente, haja vista 

que o ser humano não é mais visto como autônomo e dominador de tudo. O pensamento de 

progresso linear, positivo e inexorável era muito forte no Modernismo, fazendo perpetrar por 

toda a história o paradigma do progresso sem limites. Realmente, foram muitos os progressos 

no período moderno. Com o desenvolvimento de pesquisas, houve a possibilidade para 

descoberta da cura de doenças, como a tuberculose, a lepra e muitos tratamentos para o câncer. 

Os avanços científicos nos terrenos da Física, da Biologia, da Química foram extraordinários.  

Da mesma maneira, a ciência chegou a desenvolver a energia nuclear, que pode ser um exemplo 

de grande desenvolvimento tecnológico, mas também pode aniquilar o Planeta. Assim, a Pós-

Modernidade traz à tona o impasse, a inquietação, o senso crítico de se perguntar: que progresso 

é este? Que futuro é este? Isso é mesmo ser racional? Por isso, se fala que se vive em momento 

de crises, crises de verdades e de paradigmas. 

Modernidade e Pós-Modernidade são, assim, termos empregados por muitos 

doutrinadores. O debate em torno de seus conceitos e a lista de vocábulos a eles associados 

também são enormes. A Modernidade caracteriza-se pela ruptura com as concepções de fé e de 

filosofias típicas do período pré-moderno, presas ao misticismo, à astrologia e à magia. Ela 

emprega uma nova metodologia à ciência, por meio do estudo com uso de experimentos e pela 

valorização dos instrumentos científicos que propiciam uma união entre teoria e prática. Na 

Pós-Modernidade, esses valores são potencializados, a ciência se associa tão intimamente à 

                                                           
30 Em referência aos livros de Harvey e de Jameson (HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa 

sobre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. ed. São 

Paulo: Loyola, 2014; JAMESON, Frederic.  Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: 

Ática, 2007, respectivamente) 
31 MORIN, Edgar; NAHOUM, Irene. Cultura de massas no século XX: necrose. v. 2. Tradução de Agenor Soares 

Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pp. 127-193. 
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tecnologia que se confunde com aquela, e a razão continua sendo uma premissa para a 

consolidação do conhecimento científico.  

Muitos eventos foram enfrentados pela ciência moderna, porém outros acontecimentos e 

mudanças sociais, epistemológicas e de cognição, franqueiam dúvidas quanto aos motivos de 

tantas alterações. Por que tanto avanço e certos dilemas ainda não têm resposta? A ciência 

consegue responder o que se deve fazer e como se deve viver? Tolstoi já definia essa pergunta 

como absurda.32 Vários estudiosos desenvolveram teorias sobre como a ciência poderia oferecer 

respostas aos problemas humanos. Dentre tantos, vale refletir sobre a argumentação weberiana 

de que a ciência explica, mas não avalia; na medida em que a ciência é distinta dos valores, mas 

não se aparta deles. Ela não pode dizer “o que” se deve fazer nem “como” se deve fazer. Ela 

pode, entretanto, servir como instrumento para lidar com os fatos, visando a alcançar 

determinado fim, quais as consequências de certa opção, qual o custo disto, o que será possível 

ou não e mostrar quando um fim desejado entrar em choque com outros valores.33 Assim, a 

ciência se mostraria como uma maneira de auxílio ao movimento de construção e reconstrução 

dos modos de como conviver com os desafios expressos, porque, na verdade, uma resposta 

definitiva parece ser impossível.  

No que concerne ao Direito, o conceito clássico da Dogmática Jurídica atribuindo ao 

Direito uma ideia de ciência estática entra em colisão com as realidades humanas e sociais com 

as quais ele precisa se relacionar. O Direito necessita ser dinâmico e crítico, porquanto, em 

determinadas situações o mero conhecimento racional das normas e o enquadramento dos fatos 

às regras jurídicas não atende às necessidades da contemporaneidade. E como lidar com as 

alterações da natureza? A mente humana pode criar mecanismos de como conviver em 

harmonia com o ambiente? A natureza possui ritmo, ciclos e equilíbrios próprios ou existem 

atitudes humanas que podem mitigar as mudanças ecológicas?  A Pós-Modernidade e suas 

alterações na maneira de pensar e estabelecer conceitos traz em seu bojo também outro 

questionamento: o ser humano, por ser dotado de razão, consegue mesmo dominar o mundo e 

a natureza? Ou é, pelo fato de ser tão apegado ao racionalismo, que ele prejudica a natureza, 

prejudica a si mesmo e aos outros? O homem é o produtor dessas mudanças? Eis um grande 

desafio para o Direito: procurar, como ciência, propiciar instrumentos para enfrentar as 

situações de mudanças ambientais que interferem no equilíbrio ecossistêmico e nas questões 

humanas e sociais. 

                                                           
32 REALE, Giovani; ANTISERI. Dario. História da Filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt, v. 6. Tradução 

de Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004, p. 64. 
33 Ibidem, p. 61. 
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2.2 Os riscos ambientais e as incertezas enfrentadas pelo Direito na Sociedade de Riscos 

 

A ideia de que a natureza estava à mercê do homem se transformou na constatação de que 

o natural existe e interage a qualquer atitude humana. Emerge a necessidade de uma 

racionalidade pós-moderna para lidar com os acidentes ecossistêmicos da atualidade. 

A maior parte dos danos ambientais é produzida pela ação humana no contexto da 

Sociedade de Riscos, como já expresso. Ademais, com o agravamento dessa situação de riscos, 

por ela própria produzidos e sob a justificativa do desenvolvimento econômico, as 

consequências negativas do progresso são abafadas para encobrir interesses do Estado e de 

setores privados, transmitindo a imagem de que o risco ecológico está sob controle. Os fatos 

científicos são veiculados conforme a vontade dos agentes econômicos. É o que Beck conceitua 

como irresponsabilidade organizada. Esses riscos, algumas vezes, podem ser controlados, ou 

escapam ou são neutralizados por mecanismos de controles também por ela criados. Os riscos 

absorvidos pela natureza ou os que escapam seriam aqueles que se caracterizam pela 

dificuldade de se individualizar a responsabilidade dos verdadeiros poluidores, evidenciando a 

ideia de que na Sociedade de Riscos é possível se identificar o início das catástrofes ambientais, 

mas difícil é determinar seu fim.34 Há, na realidade, nítida insensatez e incongruência do papel 

do Poder Público e da responsabilidade social das instituições privadas no combate aos 

problemas ambientais que poderiam ser melhor equacionados por intermédio de uma gestão 

compartilhada do risco.35 

Externa Giddens que o risco é um continuun, fruto do capitalismo moderno, e de uma 

sociedade que não entrega seu futuro à religião ou à tradição ou, ainda, aos caprichos da 

natureza, mas que tem o desejo de criar o próprio destino.36 Sua óptica em relação a ele não é 

negativa. O autor entende que risco, até em virtude da própria origem do termo, remete à 

ousadia, porque viver em uma economia dinâmica e em uma sociedade inovadora é saber 

discipliná-lo.37  

Percebe-se que os riscos sempre ocorreram e permanecem, fazendo parte da realidade 

humana. Nas sociedades antigas, muitos dos desafios enfrentados eram definidos como perigos 

                                                           
34 BECK, Ulrich. Ecological politics in an age of risk. Londres: Polity Publications, 1995, p. 61. 
35 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017, p. 44. 
36 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2003, p. 34. 
37 Ibidem, pp. 44-45. 
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(frio, seca, inundações, calamidades, fome, epidemias). O termo risco, apesar de mais utilizado 

pelas sociedades atuais, teve origem na Itália renascentista e ganhou maior repercussão nas 

sociedades dos países ricos em função do crescimento da qualidade de vida das pessoas que, se 

recusando à incerteza e a ele próprio (o risco), buscavam cada vez mais por segurança38 e bem-

estar.  

A palavra risco caracteriza-se por uma polissemia que chega a se confundir com outros 

vocábulos utilizados como referência aos infortúnios advindos da imprevisão dos fatos, como 

é o caso de perigo, álea e risco. Lopez os diferencia elucidativamente: 

 

Perigo é tudo aquilo que ameaça ou compromete a segurança de uma pessoa ou uma 

coisa. É conhecido e real. Perigo é concreto. Às situações de perigo deve ser aplicado 

o princípio da prevenção.  

Álea é um acontecimento totalmente inevitável para o qual não há, geralmente, 

possibilidade de previsão. Os perigos que vêm daí são incalculáveis. [...]. É o acaso. 

Geralmente a álea vem dos fatos da natureza, [...]. As noções de força maior e caso 

fortuito são identificados com a álea, o acaso (hazard). [...] 

O risco é o perigo eventual mais ou menos previsível, diferentemente da álea 

(imprevisível) e do perigo (real). O risco é abstrato. A ele se aplica o princípio da 

precaução. [...]. Essa distinção é importante nas decisões que procuram antecipar 

riscos. Em situações de incerteza, a primeira etapa de uma análise racional consiste 

em formular hipótese de risco. [...].39 (Destaques no original). 

 

Na sociedade atual, em razão do desenvolvimento industrial e tecnológico, os riscos são 

de várias dimensões (sociais, econômicos, ambientais), são transfronteiriços e marcados pela 

insegurança e incerteza. O ser humano está interagindo a todo instante com o meio que o rodeia, 

meio natural e meio artificial. A conduta humana tem sido, como dito anteriormente, de fazer 

da natureza um mero objeto de uso e domínio. Ressalte-se que a relação homem-natureza-

sociedade recebe influência intensiva da economia, que também evoluiu com origem em 

critérios dogmáticos que priorizavam e, ainda priorizam, uma precisão formal de resultados, 

sem se dar conta da “[...] complexidade da sua situação real, ou seja, esquecendo que a 

economia depende do que depende dela”.40 

A questão econômica produz reflexos imediatos no meio ambiente. Nos anos de 1970, já 

afirmava Georgescu41 que “[...] toda a história da humanidade prova, incontestavelmente, que 

                                                           
38 VEYRET, Yvette (Organizadora). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. Tradução de 

Dilson Ferreira da Cruz. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015, p. 13. 
39 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010, pp. 24-25. Também se encontra diferenciação entre risco e perigo na doutrina de Machado. 

(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 162.). 
40 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra pátria. 2. ed. Trad. Armando Pereira da Silva. Coleção 

epistemologia e sociedade. 2001, p. 70. 
41 Nicholas Georgescu-Roegen, matemático romeno, foi pioneiro na transdisciplinaridade. Em 1971, já defendia 

em seus trabalhos a ideia de que o desenvolvimento econômico deveria ser pautado no quadro da Biosfera do 

planeta Terra, da qual participa a humanidade, necessitando uma reorientação radicalmente diferente. Defendia 
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a natureza também tem um papel importante no processo econômico e na formação do valor 

econômico”. Em seu ponto de vista, a economia é um subsistema de um sistema maior, o meio 

ambiente.42  

Os recursos naturais devem ser utilizados com prudência pelo subsistema econômico, 

porque os potenciais demandam certo tempo de regeneração; e não respeitar esse tempo pode 

causar adiantado estado de degradação entrópica.43 Disso decorre uma análise da economia de 

maneira contextualizada,44 não se considerando em seu estudo apenas dados monetários e 

resultados estatísticos. Devem ser levados em conta os efeitos sociais e ecológicos da atividade 

econômica, tanto que os aspectos sociais e econômicos foram incorporados ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. A Declaração do Rio, de 1992, em seu Princípio I, assinala que 

“[...] os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Eles têm direito a uma vida sadia e produtiva em harmonia com a natureza”.45 Como o 

desenvolvimento sustentável foi estruturado e como tem sido encarado na sociedade 

contemporânea pode causar reações que contribuam para a preservação ambiental ou não. 

Assim, as consequências em razão dos aspectos econômicos da sociedade também ensejam 

riscos ambientais. Os riscos, sem dúvida, demandam que a Ciência Jurídica procure um diálogo 

com outras áreas do conhecimento para encontrar estratégias de gerenciá-los preventivamente. 

Percebe-se que risco e incerteza caminham juntos.  

Não é outra a ponderação de Sadeleer, na qual a incerteza é inerente ao risco e ele está 

onde quer que possa existir a menor dúvida sobre a ocorrência de um evento.46 Três motivos 

diferenciam os riscos da sociedade pós-industrial daqueles das sociedades anteriores, na 

                                                           
que “a natureza também tem um papel importante no processo econômico e na formação do valor econômico”. 

(GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento: entropia, ecologia, economia. GRINEVALD, Jacques; 

RENS, Ivo (apresentação e organização). Tradução de Maria José Perillo Isaac. São Paulo: Editora Senac São 

Paulo, 2012, pp. 45 e 56). 
42 CECHIN, Andrei. A natureza como limite da economia: a contribuição de Nicholas Georescu-Rooegen. São 

Paulo: Senac São Paulo/Edusp, 2010, p. 41. Georgescu também afirmava que o sistema produtivo transforma os 

recursos naturais em produtos valorizados pela sociedade e, ao final desse processo, são gerados resíduos que não 

retornam ao sistema. Ele conclui que a economia não pode ser vista como um sistema isolado porque emprega 

recursos de qualidade advindos da natureza e devolve resíduos sem qualidade. Ibidem, p. 43. 
43 MATIAS, João Luis Nogueira. Economia ambiental: o equilíbrio por meio do desenvolvimento sustentável. 

Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: Ambiente, sociedade e consumo sustentável, 20º Congresso 

Brasileiro de Direito Ambiental, 10º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e 

Espanhola, 10º Congresso de Estudantes de Direito Ambiental. In:  BENJAMIN, Antonio Herman; LEITE, José 

Rubens Morato (Orgs.). São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015, v. 1, pp. 179-192, p. 187. 

Disponível em http://www.planetaverde.org/biblioteca-virtual/e-books. Acesso em 07.jan.2018. 
44 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. 2.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2008, p. 75. 
45 DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (1992). Documentos de 

referência para a Rio+20. Disponível em: http://www.onu.org.br/rio20/documentos/. Acesso em 20.jul.2017. 
46 SADELEER, Nicolas de. Environmental principles: from political slogans to legal rules. New York: Oxford 

University Press Inc., 2002. Reimpressão 2005, p. 150. 

http://www.onu.org.br/rio20/documentos/
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concepção do autor. Primeiro, porque os riscos anteriores afetavam interesses individuais ou de 

grupos de pessoas, enquanto os atuais são mais amplos e difusos e representam verdadeira 

acumulação de impactos ecológicos. Segundo, porque, pela possibilidade de ocorrerem fora do 

comércio, são de avaliação difícil. Terceiro, e como diferença crucial, é que são permeados pela 

incerteza.47 

Assim, pois, a incerteza caracteriza a Sociedade de Risco. Novos parâmetros na 

economia, na família, na sociedade, novas descobertas da ciência e novos projetos tecnológicos 

trouxeram um repensar sobre os paradigmas anteriores. A própria ciência demonstrou isso, na 

medida em que verdades tidas como absolutas foram sendo revogadas. Sob esse aspecto, Fróis 

relata o avanço da ciência e a da tecnologia na Época Moderna, desde a ascensão das ideias 

iluministas (descobertas da eletricidade e do magnetismo, da teoria da relatividade, da teoria 

quântica) até a metade do século XX, na época das guerras e das grandes crises mundiais 

(Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria). A realidade demostrou que nem 

todo o avanço do conhecimento propiciou bons resultados para o mundo: crises políticas, 

guerras, fome e mortes evidenciaram que o progresso excessivo também trouxe infortúnios e 

desgraças. O modo de pensar e intervir no mundo trouxe a percepção de que as ações humanas 

também podem ocasionar instabilidade e insegurança para todos.48  

Assevera Prigogine que no universo tudo está regido por leis de causa e efeito, vige a 

ideia de probabilidades e a natureza, como sistema dinâmico, opera sob previsibilidades.49 A 

concepção da Física de conteúdo clássico de reversibilidade dos fenômenos é contestada em 

face do indeterminismo da matéria e por conta dos postulados da teoria do caos. Segundo 

Prigogine, a irreversibilidade é inerente à probabilística das leis naturais e, nesse sentido, 

passado e futuro não são mais absolutos, pois, vigora o presente.50 Prigogine e Stengers 

defendem o argumento de que a ciência moderna age “[...] contra a natureza, nega a 

complexidade e o devir do mundo em nome de um mundo cognoscível e eterno, ditado por um 

pequeno número de leis simplistas e imutáveis”51, na medida em que a faz instrumento para o 

domínio da natureza e manipulando cientistas e humanidade a pensarem que não pertençam ao 

objeto que dominam.52 Eles enfatizam a necessidade de uma ciência na qual se estabeleça que 

                                                           
47 Ibidem, p. 152. 
48 FRÓIS, Op. Cit., pp. 3-5. 
49 PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: UNESP, 1996, p. 159. 
50 Ibidem, p. 193. 
51 PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. La nouvelle aliance. Paris: Gallimard, 1979, p. 18. 
52 FRÓIS, Op. Cit., p. 6. 
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“[...] o diálogo experimental seja baseado nos dois elementos essenciais da relação entre homem 

e a natureza: compreensão e modificação”.53  

O entendimento do diálogo entre objeto e sujeito em busca do conhecimento é defendido 

também por Edgar Morin, estabelecido, como propõe o autor, dentre um dos fundamentos da 

teoria do pensamento complexo, o princípio dialógico. Morin, ademais, ao se referir à ciência 

moderna, explica que, dentre os grandes dilemas da ciência atual está o reencontro desta com 

os grandes problemas filosóficos, representando, em sua opinião, uma retomada de reflexão 

relativamente ao indivíduo, a subjetividade, o homem e a vida. Para ele, em virtude das graves 

catástrofes que o avanço tecnológico já causou à humanidade, como é o caso das bombas 

atômicas, os cientistas devem praticar a cada momento uma reflexão sobre suas pesquisas. Tal 

meditação é nomeada pelo autor de “consciência da ciência”. O Filósofo chama atenção para a 

consciência moral, a consciência reflexiva e subjetiva do objetivo da ciência que, ao longo do 

tempo, se preocupou em demasia com seu desenvolvimento extraordinário e nada além disso.54 

Sobre o tema, diz Maders que o conhecimento científico preocupado com o crescimento 

progressivo é ambivalente, podendo, como consequência, vir a ser até mesmo regressivo. Os 

avanços, ademais, podem levar a uma cegueira para os problemas globais; ou seja, a curiosidade 

inesgotável do conhecimento científico pode se traduzir em “[...] um erro ou uma ilusão por 

parte dos cientistas, técnicos e especialistas”.55 

Referindo-se à cientificidade, diz Morin: 

 

É que a verdade científica não está na certeza teórica. Uma teoria é científica não 

porque ela é certa, mas, ao contrário, porque ela aceita ser refutada, seja por razões 

lógicas, seja por razões experimentais ou de observações. Isto é, uma teoria científica 

não é o substituto, num mundo laico, da verdade teológica e religiosa. É o contrário! 

Uma teoria científica tem sempre a incerteza, ainda que ela possa fundar-se em dados 

que possam ser certos.56 

 

A elaboração do conhecimento científico, a especialização de áreas do conhecimento e a 

fragmentação do saber têm levado a problemas fundamentais para a existência humana. Os 

dilemas são muitos - sociais, econômicos, políticos e naturais. Alterações climáticas, poluição 

do ar, do solo e das águas, extinção de espécies e tantos outros prejudicam a qualidade de vida 

                                                           
53 PRIGOGINE; STENGERS, Op. Cit., p. 18. 
54 MORIN, Edgar; MOIGNE, Jean-Louis Le. A inteligência da complexidade. Tradução de Nurimar Maria Falci. 
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Universidade Nove de Julho, jan.-jun. 2010, p. 111. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/pdf/934/93416940006.pdf. Acesso em 24 set.2017. 
56 MORIN; LE MOIGNE, Op. Cit., p. 39. 
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na Terra. Assim, a preocupação ambiental é gritante e exige de todos maior mobilização no 

sentido de mitigar os danos ambientais da Sociedade de Risco que se vive nos tempos atuais.  

Adverte Pardo para a noção de que a assunção das incertezas no âmbito da ciência deve 

ser algo a ser considerado também pelo Direito, justificando seu entendimento sob quatro 

axiomas. Em primeiro lugar, pelo fato de o destino da sociedade aliar-se cada vez mais ao 

desenvolvimento tecnológico, ela está mais exposta às incertezas. A segunda premissa refere-

se à percepção, logo no início do século XX, de que não existem certezas absolutas, fazendo 

com que a ciência e a própria Ciência Jurídica sejam mais cautelosas. Terceiro, o Direito atua 

contra a constatação das incertezas, como que reagindo com certo “autismo” à mudança de 

posição da ciência. Por derradeiro, o papel da ciência em torno de alguns temas do debate 

político e da controvérsia jurídica, como “valoração científica de riscos para a saúde e meio 

ambiente”, estudos sobre o desenvolvimento de novas tecnologias para a geração de energia. O 

Direito não pode, por conseguinte, focado no pragmatismo normativo, decidir sem se permitir 

aconselhar por outras disciplinas do conhecimento.57  

Seguindo tal raciocínio, pondera Leff que a racionalidade moderna é operacionalizada 

por meio de um discurso em que os insumos naturais servem como valor de mercado para troca, 

de modo a gerar ganho para os agentes econômicos. A crise ambiental revela a complexidade 

em seus limites, pela sua negatividade, pela alienação e pela “[...] incerteza do mundo 

economizado que foi arrastado por um processo incontrolável e insustentável de produção”.58 

Já dizia Lyotard que a Pós-Modernidade é uma questão de epistemologia.59 O Direito tão 

apegado ao pragmatismo normativista não tem se mostrado inteiramente capaz de tudo resolver. 

Assim, a pesquisa a ser desenvolvida decide que em seu bojo sejam referenciados os enunciados 

da teoria da complexidade, tendo como marco epistemológico de base os aportes de Edgar 

Morin e seus seguidores, no empenho de se delinear uma nova “[...] racionalidade jurídica que 

busque alinhar uma Epistemologia Ambiental a partir da complexidade, na esperança de poder 

contribuir, de alguma forma, com o Direito Ambiental.” 60 

Qual o papel do direito nesse processo? Como manter a estabilidade das relações em 

situações de riscos e incerteza? Muitas das situações que envolvem o Direito Ambiental já se 

                                                           
57 PARDO, José Esteve. O desconcerto do Leviatã: Política e Direito perante as incertezas da ciência. Tradução 

de Flávia França Dinnebier e Giorgia Sena Martins. Coleção Direito ambiental para o século XXI, v. 3. São Paulo: 

Inst. O Direito por um Planeta Verde, 2015, pp. 20-22. 
58 LEFF, Enrique. Pensar a complexidade ambiental. In: LEFF, Enrique (Coord.) A complexidade ambiental. 

Tradução de Eliete Wolff. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 16. 
59 SILVA, Op. Cit.. 
60 BELCHIOR. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental, ..., Op. Cit...., p. 28. 
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encontram positivadas, outras, entretanto, não. O que fazer se o que é incerto e inseguro não 

está previsto? Essa é a tensão das situações cotidianas que desafiam o Direito Ambiental.  

O conceito clássico da Dogmática Jurídica, normalmente atribuído ao Direito, de uma 

ciência estática entra em colisão com as realidades humanas e sociais com as quais ele precisa 

se relacionar. Nesse sentido, o Direito, mais especificamente o Ambiental, precisa se reinventar, 

precisa ser dinâmico e crítico, porquanto em determinadas situações o mero conhecimento 

racional das normas e o enquadramento dos fatos às regras jurídicas não atendem aos dilemas 

ecológicos. 

O princípio da segurança jurídica é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e 

objetiva a garantia da estabilidade das instituições, harmonia social e a confiabilidade cidadã 

nos órgãos do Estado. De semelhante modo em que a segurança jurídica deve garantir a 

estabilidade, a harmonia e a confiabilidade das instituições e do Estado, também o cidadão 

precisa da segurança de que o Estado e demais pessoas e órgãos cumprirão as normas em 

situações de previsibilidade das consequências das ações.  

A segurança jurídica mostra sua fragilidade nos casos em que a realidade e as normas não 

se correlacionam. O Direito nem tudo prevê, e, quando isso acontece, surge a insegurança. 

Sobre tais situações, leciona Reale: 

 

[..] se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições de 

segurança, também é necessário não esquecer que a certeza estática e definitiva 

acabaria por destruir a formulação de novas soluções mais adequadas à vida, e essa 

impossibilidade de inovar acabaria gerando a revolta e a insegurança. Chego mesmo 

a dizer que uma segurança absolutamente certa seria uma razão de insegurança, visto 

ser conatural ao homem – único ente dotado de liberdade e poder de síntese – o 

impulso para a mudança e a perfectibilidade [...].61 

 

A segurança jurídica não pode significar imutabilidade. De fato, o Direito deve se 

preocupar com a segurança da relação jurídica entre os membros da sociedade com o intuito de 

efetivar a justiça ambiental.62 A tutela ambiental, ao ser efetivada pelos aplicadores do Direito, 

é um desafio ante os riscos ambientais e incertezas científicas. Por tal razão, determinados 

institutos precisam ser repensados.  

No contexto da Sociedade de Risco, a preocupação com o meio ambiente sadio como 

condição para manter a vida faz emergir uma reformulação teórica e funcional do Direito e do 

próprio Estado, que devem caminhar juntos e atentos às necessidades ecológicas.  

                                                           
61 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 87. 
62 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; LEITE, José Rubens Morato. Riscos e danos ambientais na jurisprudência 

brasileira do STJ: um exame sob a perspectiva do Estado de Direito Ambiental. Revista do Centro de Estudos 

de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (RevCEDOUA), pp. 75-102, n. 22, Ano XI, v. 2. 

Coimbra: CEDOUA, 2008, p. 100. 
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A crise planetária, os movimentos internacionais voltados à preservação do meio 

ambiente e a incorporação da proteção ambiental pelas constituições dos Estados fizeram com 

que a doutrina ambientalista em geral se voltasse a interpretações das normas ambientais mais 

voltadas a enfatizar a importância da proteção ambiental, com a utilização das melhores técnicas 

possíveis, boas práticas, elegendo princípios importantes para a fundamentação do Direito 

Ambiental, surgindo uma nova reformulação teórica e funcional do Estado, sob os critérios da 

ponderação, da proporcionalidade e da razoabilidade. Sem dúvida, toda essa elaboração é muito 

importante e reflete um esforço para evitar danos e melhorar a qualidade ambiental. 

Fruto das novas reinvindicações do ser humano, da Sociedade de Risco que se vive e pela 

ênfase na proteção do meio ambiente, foi criado o modelo teórico do Estado de Direito 

Ambiental, representando uma construção de conteúdo histórico-abstrato, abrangendo 

elementos jurídicos, sociais e políticos na busca de uma condição ambiental capaz de favorecer 

a harmonia entre os ecossistemas e a garantia da plena satisfação da dignidade humana.63 

Cabe refletir na ideia de que, partir para uma nova elaboração paradigmática de Estado, 

com fundamento no meio ambiente sadio como condição existencial à perpetuidade da vida, 

requer que os cidadãos também tomem consciência e efetivem seu papel dentro da sociedade 

para um futuro com qualidade. Daí, ademais, o alcance do princípio da solidariedade.64 

Menciona Cortina que um futuro com qualidade se reflete na assunção inteligente e 

também responsável das consequências das condutas humanas. Cita a autora:  

 

Por su parte, la sociedade civil debe assumir el protagonismo moral que em buena 

ley le corresponde. Demasiado tempo hemos pensado que las soluciones morales 

tienen que venir de la política, como si los ciudadanos, desde los distintos âmbitos de 

la vida social, no fuéramos los sujetos de nuestra propia historia. 

Esto exige, como es obvio, potenciar uma ética cívica, essa ética que ya comparten 

los cuidadanos de uma sociedade pluralista y que les permite ir construyendo um 

mundo juntos. Desde valores comunes, como la liberdad, la igualdad y la solidaridad, 

es desde donde hay que construir la convivencia 65 

  

Percebe-se que a crise ambiental e a globalização desafiam os significados de conceitos 

integrantes do Estado e, em análise rápida, reinterpretá-los pode parecer algo simples. Na 

verdade, alguns desses conceitos são mais importantes do que se pensa e parecem ter passado 

por muito tempo despercebidos. Rediscutir esses elementos requer um novo modo de ver a 

                                                           
63 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. Direito Constitucional Ambiental brasileiro. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 2010, p. 

174. 
64 O princípio da solidariedade será abordado no próximo capítulo. 
65 CORTINA, Adela. El mundo de los valores: ética mínima y educación. 5. ed. Bogotá: Editorial El Buho, 2009, 

p. 110. 
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ordem jurídica, com uma pré-compreensão diferenciada do intérprete, na medida em que a 

Hermenêutica Filosófica comprova que o sentido a ser captado da norma jurídica é inesgotável.  

O Direito revela-se jungido à própria Hermenêutica,66 na medida em que será 

concretizado com a captação do sentido de seus institutos, o que irá interferir na aplicabilidade 

da norma no caso concreto. As normas são criadas pelo legislador e permanecem no campo 

deôntico (dever-ser), formando uma espécie de moldura. Caberá ao intérprete o preenchimento 

dessa moldura, com a captação de um (ou vários) sentido(s) guiado(s) por meio da 

Hermenêutica Jurídica, obviamente, acompanhando as necessidades sociais.67 

De efeito, pesquisadores e doutrinadores continuam trabalhando na formulação desse 

modelo de Estado que precisa enfrentar a realidade criada pela modernidade reflexiva e pela 

sociedade atual que está aniquilando o ecológico, a natureza e se destruindo. A questão, 

certamente, envolve o aspecto ético em torno da preocupação com o Bem Comum, pois sem 

esse não há como se ter funções ambientais e processos ecológicos; mas um passo adiante 

precisa ser dado. 

Em razão das contínuas alterações físicas no entorno, na natureza e no Planeta, percebe-

se que a teoria sobre a era do Antropoceno não é apenas uma ilação. O Direito, como 

instrumento indutor de mudanças sociais, pode, por intermédio de mecanismos próprios, 

prescrever novos padrões adequados a uma proteção mais efetiva, como, por exemplo, 

proibindo comportamentos e atividades ou omissões. 

O que a realidade impõe é um modelo de Direito e de Estado que caminhe à frente, que 

não permaneça como figura simbólica, inerte, inconsciente e com visões de curto prazo ou 

atuando fingindo proteger o meio ambiente, mas que passe a agir, mostrando resultados disso.68 

É o Estado de Direito Ecológico, que se revela como um aprofundamento do anterior, 

voltado a resultados efetivos na prevenção de danos ambientais e de melhoria real da qualidade 

do ambiente por meio de medidas que produzam mudanças, respeitem prazos e atinjam metas.69 

Reforça Aragão a ideia de que o Direito baseado em “esforços” não é suficiente para resolver 

os desafios da era do Antropoceno, por tal motivo que o Estado Ecológico de Direito do 

Antropoceno (como a autora nomeia) tem o diferencial de ser um modelo que exige “obrigações 

de resultados”. Acrescenta que essa nova concepção jurídica de modelo de Estado se justifica 

pela influência humana no sistema terrestre e pelo maior conhecimento técnico sobre o 

                                                           
66 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 177. 
67 Ibidem, p. 177. 
68 ARAGÃO, Op. Cit., p. 29. 
69 Ibidem, p. 31. 
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funcionamento dos processos ecológicos terrestres, justificando, assim, sua monitoração como 

um meio de avaliar a efetividade das medidas adotadas.70 71 

O Brasil foi sede do 1º Congresso Mundial de Direito Ambiental da International Union 

for Conservation of Nature (IUCN)72, em abril de 2016, no Rio de Janeiro, o que resultou na 

elaboração de um documento chamado de Declaração Mundial no Estado de Direito Ambiental 

(World Declaration on the Environmental Rule of Law) que, embora não seja um documento 

formal, tem conotação interpretativa e de assunção de compromissos para a atuação dos Estados 

na proteção ambiental.73  74  

Nesta Declaração encontram-se os princípios estruturantes para o Estado de Direito 

Ecológico que enfatizam a premissa fundamental de que o ser humano existe em razão da 

natureza e que a biosfera e a interdependência dos sistemas ecológicos são os dois elementos 

que garantem todas as modalidades de vida e sua integridade.75 Percebe-se que a premissa 

referida remete a elementos da sustentabilidade forte, em que os direitos das futuras gerações 

serão protegidos desde a preservação da base natural, fundamental para a existência da vida e 

para o desenvolvimento econômico e social.76 O modelo em tese visa a proteger a natureza, 

                                                           
70 Ibidem, pp. 32-34. 
71 O nome atribuído a esse novo modelo de Estado varia muito. Michael Koepfer chama de Estado de Direito 

Ambiental, Hans Christian Bugge, por sua vez, o nomeia Estado de Direito para a natureza, Klauss Bosselman 

prefere Estado de Direito Ecológico. Cada autor elegeu um nome com suporte nas teorias que foram desenvolvendo 

e a depender do foco que associaram às suas premissas investigativas. LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, 

Paula Galbiatti; BETTEGA, Belisa. Princípios estruturantes do Estado de Direito para a natureza. In: MORATO, 

José Rubens; DINNEBIER, Flávia França (Orgs.). Estado de Direito Ecológico: conceito, conteúdo e novas 

dimensões para a proteção da natureza. São Paulo: Inst. O Direito por um Planeta Verde, 2017, p. 169. 
72 Leite, Silveira e Bettega explicam: “A IUCN é uma união de membros composta por governos e organizações 

da sociedade civil, criada em 1948, com o objetivo de prover organizações públicas, privadas e não governamentais 

com conhecimento e ferramentas que permitam o desenvolvimento humano juntamente com a conservação da 

natureza.” Ibidem, p. 172.  Sobre a definição e história da IUCN, veja-se ainda IUCN: a brief history. Disponível 

em https://www.iucn.org/about/iucn-brief-history. Acesso em 03.fev.2018. 
73 Ibidem, p.173 
74 O texto da  Declaração (IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law) encontra-se disponível 

em 

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/20170404World_Declaration_on_the_Environmental_

Rule_of_Law_Final_2017-3-17.pdf. Acesso em 03.fev.2018. 
75 Leite, Silveira e Bettega desenvolvem estudo sobre os princípios que compõem o texto da Declaração, 

fundamentado ainda no conceito de sustentabilidade forte e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

adotados na Cúpula das Nações Unidas para o desenvolvimento Sustentável, em 2015. Para aprofundamento, 

remete-se à leitura em LEITE, José Rubens Morato; SILVEIRA, Paula Galbiatti; BETTEGA, Belisa. Princípios 

estruturantes do Estado de Direito para a natureza. In:  MORATO, José Rubens; DINNEBIER, Flávia França 

(Orgs.). Estado de Direito Ecológico: conceito, conteúdo e novas dimensões para a proteção da natureza. São 

Paulo: Inst. O Direito por um Planeta Verde, 2017. 
76 WINTER, Gerd. Um fundamento e dois pilares: o conceito de desenvolvimento sustentável 20 anos após o 

Relatório de Brundtland. In: WINTER, Gerd. Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade civil na 

União Européia. Tradução: Carol Manzoli Palma, Campinas, SP: Millennium, 2009. 
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promover a justiça ambiental e o desenvolvimento sustentável, entretanto, com respeito aos 

limites ecológicos.77 78 

A Declaração prevê a instituição de sistemas de gestão ambiental fundamentados e que, 

considerando o risco ambiental, avaliem também a vulnerabilidade dos sistemas sociais e 

econômicos em razão das situações de degradação ambiental. Estabelece a adoção de meios de 

avaliação ambiental, multidimensionais e policêntricos e que considerem a complexidade das 

relações socioecológicas,79objetivos que casam com o problema desta pesquisa, tendo, ainda, 

como um dos seus princípios a responsabilidade de proteção da natureza.80 Nesse ponto, 

entretanto, adverte Leite que a responsabilidade de proteção é muito mais ampla do que o 

princípio da responsabilização, porque este inclui todos os tipos de cuidado para a proteção dos 

elementos naturais.81 

O Estado de Direito Ambiental e o Estado de Direito Ecológico possuem os mesmos 

preceitos, na visão de Leite, se analisados por uma lente ecológica/biocêntrica.82 83 Representam 

                                                           
77 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Sustentabilidade ecológica e resilência na perspectiva do meio ambiente 

como bem fundamental. In:  MORATO, José Rubens; DINNEBIER, Flávia França (Orgs.). Estado de Direito 

Ecológico: conceito, conteúdo e novas dimensões para a proteção da natureza. São Paulo: Inst. O Direito por um 

Planeta Verde, 2017, p. 286. 
78 Os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são por vezes confundidos. O primeiro, adotado 

pela primeira vez no Relatório Brundtland, abarca o estilo de vida consumista da sociedade, preocupando-se mais 

com a finalidade econômica no uso dos recursos naturais. O segundo, pela doutrina, subdivide-se em 

sustentabilidade fraca (aquela ainda voltada ao viés econômico das relações da economia com a natureza) e 

sustentabilidade forte (essa mais preocupada com a resiliência dos recursos naturais e a preservação destes para as 

futuras gerações). Veja-se sobre o tema: BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: 

transformando direito e governança. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. E ainda: BELCHIOR, 

Germana Parente Neiva; VIANA, Iasna Chaves. Sustentabilidade e meio ambiente: reflexões sob o olhar da 

complexidade. Revista Arel Faar, v. 4, n. 1, pp. 72-90. Rondônia: Ariquemes, jan.2016. 
79 DINNEBIER, Flávia França; SENA, Giorgia. Uma educação ambiental efetiva como fundamento do Estado 

Ecológico de Direito. In: MORATO, José Rubens; DINNEBIER, Flávia França (Orgs.). Estado de Direito 

Ecológico: conceito, conteúdo e novas dimensões para a proteção da natureza. São Paulo: Inst. O Direito por um 

Planeta Verde, 2017, pp. 101-102. 
80 LEITE; SILVEIRA; BETTEGA, Op. Cit., p. 185. 
81 Ibidem. O texto da Declaração, em seu princípio 1, dispõe sobre a obrigação de proteger a natureza. Disponível 

em 

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/20170404World_Declaration_on_the_Environmental_

Rule_of_Law_Final_2017-3-17.pdf. Acesso em 03.fev.2018. 
82 Ibidem, p. 197. 
83 Adverte Câmara que as duas expressões não devem ser confundidas e aplicadas como sinônimos. Segundo a 

autora, “[...] o Estado Ambiental não defende o antropocentrismo puro ou economicocêntrico. Na verdade, 

acompanha até certo ponto o movimento evolutivo das normas ambientais, incorporando duas fases de proteção 

sucessivas: a primeira, da proteção dos interesses do meio ambiente como um interesse humano das gerações 

presentes, fundamentada pelo utilitarismo e pela teoria dos direitos humanos, e a segunda, em que se passa a 

considerar os interesses das futuras gerações humanas na preservação da natureza. [...].  Por outro lado, a 

concepção do Estado Ecológico pressupõe uma orientação ética ecocêntrica, ou seja, que nega a posição central 

do homem diante da natureza que o cerca.” [...], importa dizer, “a relevância do bem-estar humano e da natureza, 
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de proteger a todas as formas de vida. Portanto, as diferenças entre os dois modelos são significativas, não graduais 

e verdadeiramente paradigmáticas.” (Grifos no original) CÂMARA, Ana Stela Vieira Mendes. Direito 
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um paradigma estatal, possível de ser recepcionado pelo Estado brasileiro, ainda com uma “[...] 

conotação sobretudo acadêmica já que não se pode afirmar que o Estado tenha adotado a 

proteção ambiental como parâmetro para suas decisões.”84 

No contexto da Sociedade de Risco, o Estado precisa ser reestruturado para tentar 

combater ou, pelo menos, minimizar a problemática ambiental. Adverte Belchior para a ideia 

de que o Estado de Direito Ambiental não pretende uma ruptura total com o Estado Democrático 

de Direito. Na realidade, esse modelo de Estado reformulado se estrutura com outros princípios 

(legitimidade, juridicidade e solidariedade) e outros valores (justiça, segurança jurídica e 

sustentabilidade), que são fundamentais para o equilíbrio das relações entre Direito, democracia 

e meio ambiente.85 

O Estado de Direito Ambiental, apesar de representar ainda uma elaboração teórica, é 

muito importante, mas parece referir-se mais ao fenômeno de ecologização do Direito, da 

Constituição e das normas infraconstitucionais, ao passo que o Estado de Direito Ecológico tem 

uma vertente mais ecológica e mais aprofundada, com foco na efetivação dessas normas, 

buscando instrumentos mais eficientes e procedimentos que materializem a intenção das regras 

de tutela ambiental. Uma teoria não visa a exclusão da outra, mas elas representam camadas 

sucessivas de modelos que irão se somando e proporcionando maior amplitude para a proteção 

do meio ambiente. O desenvolvimento dessas teorias vai inclusive na tendência de que o Direito 

Ecológico passe a ser Planetário, para que não existam fronteiras no Direito na proteção 

ambiental e fazendo parte de uma visão jurídica global. 

Visto que o Direito Ambiental possui uma concepção abrangente, de transformação da 

sociedade, preocupando-se com as condições de vida das gerações atuais e futuras86, percebe-

se que ele não pode ficar restrito a uma só área do saber, na medida em que, ao lidar com o 

meio ambiente, a complexidade lhe é intrínseca, em face de suas peculiaridades e da relação 

homem-natureza.  

Como referido anteriormente, a ciência buscou durante longo tempo fundamentos 

precisamente no redutível, no simples e no elementar, negligenciando ou mesmo negando que 

o objeto de estudo é complexo. Em se tratando de meio ambiente, cujo núcleo é o ecossistema 

(conjunto de interações no seio de uma unidade geofísica determinada, contendo diversas 

                                                           
Constitucional Ambiental brasileiro e ecocentrismo: um diálogo possível e necessário a partir de Klauss 

Bosselmann. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pp. 12-17. 
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populações vivas, constituindo uma unidade complexa de caráter organizador, ou sistema)87 e 

que o Direito Ambiental estuda as interações do homem com esse sistema, o aprofundamento 

de pesquisas que tratam do estudo ambiental requer o diálogo com outros saberes, não apenas 

com o Direito, mas também com outras ciências, como a Economia, a Sociologia, a Política, a 

Biologia, a Química e a Física. O estudo não pode ficar adstrito a uma área única. 

No mundo com as características atuais, de relações múltiplas e das mais diversas 

ordens, se faz necessário um pensamento que perceba que o mundo é um todo indissociável, 

um pensamento que considere que as realidades mudam continuamente, são repletas de 

incerteza, de multiplicidade e de aleatoriedade, e que compreenda que se tem que conviver com 

isso.88 

Por isso a escolha do pensamento complexo, haja vista tratar-se de um referencial em 

desenvolvimento e um questionamento em si, possibilitando ao pesquisador abrir as portas para 

a contextualização de questões que podem auxiliar no entendimento da relação das condutas 

humanas com a crise ambiental. Esse modo de estudar e compreender será abordado a seguir.  

 

2.3 O pensamento complexo como novo paradigma para o Direito Ambiental89 

 

A modalidade de pensamento que foi implementada, típica do século XVII, propiciou 

algumas conquistas, mas também consequências nocivas. O conhecimento disjuntor, simplista, 

cartesiano, caracterizado pela separação do cientista e do seu objeto de investigação,90 deixou 

um legado hostil para a ciência. A cultura humana (aquela que alimentava a inteligência geral) 
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foi apartada da cultura científica (dividida em disciplinas) e, pela falta de comunicação entre 

elas, surgem sequelas. A primeira se preocupava com o passado e, por meio da Filosofia, do 

ensaio e da literatura, aborda problemas humanos fundamentais que propiciam a reflexão. A 

segunda, focada apenas no presente, apega-se à teoria e não reflete sobre o destino humano e 

acerca do próprio futuro da ciência.91 Assim, uma nova maneira de elaboração do conhecimento 

e de tomar decisões deve ser pensada. O texto da Carta da Terra já enunciava sobre a questão 

das decisões a serem tomadas no presente para um melhor futuro:  

 

Estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a 

humanidade deve escolher seu futuro [...] ou formar uma aliança global para cuidar 

da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida.92 

 

A sociedade adotou ao longo da história um paradigma que informa a relação individual 

e social com o mundo, sob uma perspectiva mecanicista da ciência, mas não está tudo acabado 

e uma nova história pode ser iniciada. Não se pretende com isso uma ruptura com o passado, 

mas uma reflexão para, com suporte no que já aconteceu, recomeçar de outro jeito.  

Capra define paradigmas como “[...] uma constelação de concepções, de valores, de 

percepções de práticas compartilhadas por uma comunidade que dá forma a uma visão 

particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza”.93 

Em outras palavras, os paradigmas podem levar a atitudes conservadoras e de repetição, atitudes 

que só enfatizam o senso engessado de “fazer isso porque é assim”. Por isso que a complexidade 

se mostra inovadora e dinâmica, porque rompe com o conformismo, propondo um ciclo de 

perguntas e respostas, de problemas e novas propostas. A resolução de um enigma faz surgir 

novos enigmas,94 pois o pensamento complexo é um questionamento em si mesmo, como algo 

inerente à sua essência.95 

Assim, o paradigma da complexidade é reconhecido como um método vivo, em 

construção. Visto, portanto, como uma resposta às insuficiências do “paradigma de 

simplificação” diante das urgências do mundo contemporâneo”96, mas que parte como “uma 

                                                           
91 MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. ALMEIDA, Maria da Conceição 
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Acesso em 25.set.2017. 
93 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1997.  
94 MORIN; MOIGNE. A inteligência da complexidade, ...Op. Cit...., p. 77. 
95 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental, ...Op. Cit...., p. 
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96 MORIN, Edgar.  Introdução ao pensamento complexo. Tradução Eliane Lisboa. 4. ed. Porto Alegre: Sulina, 
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palavra-problema e não uma palavra-solução”.97 A complexidade, fundamentada no diálogo de 

saberes, é um caminho possível, mas não a solução final e cabal para uma nova racionalidade 

jurídica ambiental. Lyotard já afirmara: “o saber científico não é todo saber”.98  

Logo, é importante esclarecer desde já duas ilusões pertinentes à temática.99 Em um 

primeiro plano, vale ressaltar que este novo paradigma não propõe a exclusão da simplicidade, 

não vem querer ocupar o lugar daquele paradigma formulado por Descartes, no Ocidente, 

apenas reconhece as insuficiências do pensamento positivista, linear, cartesiano, quando este 

não conseguir dar as respostas necessárias. O que cabe ao pensamento complexo, portanto, é 

responder aquilo que o pensamento simplificador não conseguir alcançar. Portanto, fazer 

ciência com a complexidade não é substituir a diferença pelo holismo, nem dizer que o método 

se refere a um totalitarismo epistemológico.100 

O segundo esclarecimento é que o termo “complexidade” não é sinônimo de 

“completude”. O fato deste novo paradigma se propor a articular os campos disciplinares, ora 

separados em razão do pensamento disjuntivo, reconhece, na verdade, que o conhecimento 

completo não é possível. É intrínseco à sua construção ter a ideia de partir da incompletude e 

da incerteza para se conhecer de modo claro.101 Para Morin, “[...] conhecer e pensar não é chegar 

a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza”.102 O pensamento complexo 

assume a premissa de que não se chegará a um conhecimento completo e sim a um 

conhecimento multidimensional.103 

Ocorre, portanto, é que o método complexo propõe a distinção dos saberes, mas não para 

isolá-los. É necessário religá-los para, então, haver uma interação destes, na busca de um 

conhecimento articulado à compreensão do mundo. Pelo fato de não se constituir em um 

método pronto, a complexidade pode causar dificuldades em sua compreensão. Não é, porém, 
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um coquetel de ciências ou de saberes, não significando, também, um sincretismo 

metodológico.104  

Assim, Morin estrutura o pensamento complexo com amparo em sete diretivas, 

complementares e interdependentes, por ele assim eleitas: i) princípio sistêmico ou 

organizacional; ii) princípio hologramático; iii) princípio do círculo retroativo; iv) princípio do 

círculo recursivo; v) princípio da autonomia/dependência (auto-organização); vi) princípio 

dialógico; e vii) princípio da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento. 

i)  O princípio sistêmico ou organizacional implica o ato de religar o conhecimento 

das partes com o todo e vice-versa. O princípio se fundamenta na ideia de ser insuficiente 

conhecer o todo sem conhecer as partes e de nada vale conhecer as partes sem conhecer o todo. 

Em suas obras, Morin deixa claro que este princípio segue referência ao elo de Pascal, que 

enunciava “ser impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer o todo 

sem conhecer as partes.” Este princípio revela a insuficiência do princípio da universalidade, 

na medida em que considera que uma realidade específica é caracterizada pela junção de seus 

elementos fundantes.  

ii) O princípio hologramático dispõe que cada parte contém a totalidade da 

informação do objeto que representa.  O todo não deve ser dissociado da parte porque um 

locupleta o outro em relação de interdependência de funcionalidade. Identifica Morin o fato de 

que cada parte singular contém algo do todo de que participa e o todo está intrínseco em cada 

parte, exemplificando: “[...] cada célula contém a totalidade do patrimônio genético de um 

organismo policelular; a sociedade, como um todo, está presente em cada indivíduo, na sua 

linguagem, em seu saber, em suas obrigações e em suas normas”.105 Esse princípio contradiz o 

paradigma cartesiano de separação e estudo das partes apartadas do todo. A elaboração do 

conhecimento se faz interconectadamente, em que o contexto relacional entre o todo e as partes 

não pode ser ignorado. O conhecimento se perfaz em rede como se fosse uma raiz articulada. 

iii) Já o princípio do círculo retroativo rompe com a premissa redutora de 

causalidade linear; não se tratando de mera causa e efeito lineares, pois aparecem as nuanças 

de probabilidades, o que enseja novas causalidades. As causas agem sobre os efeitos e estes 

naquelas. Ressalta Belchior a influência deste princípio nos elementos da responsabilidade civil 

por dano ambiental, como é o caso da relação do nexo causal com o ônus da prova.106 Importam 
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as conexões das partes com o todo, havendo uma dinâmica entre continuidade e ruptura. O 

sistema pode até denotar contradições internas, mas ele próprio pode se gerir e se adaptar. 

iv) Pelo princípio do círculo recursivo, o “[...] produto e o efeito são os próprios 

produtores e causadores daquilo que os produz” e “o que é produzido volta sempre sobre o que 

produziu”107, pois, diante da relação de causa e efeito “[...] a realidade produz e é produzida por 

desordens, apresentando aspectos constitutivos antagônicos e complementares, envolvendo o 

sujeito observador enquanto participador”.108 Ost  exprime que as ideias de recursividade 

implicam imbricadas causalidades múltiplas e circulares, por meio de interações e 

probabilidades, comparando isto ao movimento do relógio.109 

v) O princípio da autonomia/dependência também é conhecido por princípio eco-

organizacional. Como pondera Martínez, uma organização, para manter sua autonomia, 

necessita estar aberta ao ecossistema do qual se alimenta e que também transforma. Não há, 

portanto, autonomia sem essa dependência com o meio ambiente.110 Esse princípio remete à 

própria concepção de direito/dever fundamental ao meio ambiente equilibrado, na medida em 

que ele pertence a todos e também não pertence a ninguém.111 

vi) No caso do princípio dialógico, na lição de Martínez, este permite pensar em um 

mesmo espaço mental em que as lógicas se complementam e se excluem.112 Deve-se pensar em 

um mesmo espaço dialógico de indivíduo-sociedade, como unidade complexa entre as lógicas; 

são, portanto, instâncias complementares, concorrentes e antagônicas, que se alimentam uma 

na outra, em que “[...] o antagonismo permanece e é constitutivo de entidades e fenômenos 

complexos”.113 Defende Belchior o argumento de que este princípio faz um paralelo com a 

ordem, a desordem e a organização, fundamentos pertinentes ao pensamento complexo. Isto 

porque, muitas vezes, uma ordem precisa ser desfeita, no caso, para haver a desordem, a fim de 

se obter o conhecimento sem ilusão, partindo-se das premissas de incerteza e de 

incompletude114 e, assim, buscar conhecer de modo diferente uma realidade já tida por 

conhecida. 

                                                           
107 Ibidem, p. 59. 
108 FOLLONI, Op. Cit., p. 338. 
109 OST, Op. Cit., pp. 280-281. 
110 MARTÍNEZ, Ana Cecília Espinosa. Abrir los saberes a la complejidad de la vida: nuevas prácticas 

trandsiciplinarias em la universidad. Puerto Vallarta (México): CEUArkos, 2014, p. 56. 
111 BELCHIOR, Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental, ... Op. Cit...., p. 60. 
112 MARTINEZ, Op. Cit., pp. 56-57. 
113 MORIN, Edgar. Introdução. Oitava jornada: a religação dos saberes. In: MORIN, Edgar (coord.). A religação 

dos saberes: o desafio do século XXI. 5. ed. Tradução de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2005b, p. 333. 
114 BELCHIOR. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental., ... Op. Cit...., pp. 10-11. 



42 
 

vii) Por último, o princípio da reintrodução do conhecimento em todo o 

conhecimento, conforme expõe Belchior, enseja que o homem se reestruture, renovando o 

sujeito que conhece, ao deparar a problemática de como conhecer.115 Martínez contribui ao 

afirmar que “[...] o sujeito reconstrói a realidade por meio dos princípios que mencionamos”, 

ou seja, rompe com uma epistemologia cega e descobre horizontes epistemológicos com apoio 

no pensamento complexo.116 O pensamento complexo busca integrar-se ao pensamento 

simplificador para reunir tudo e distinguir; ele não pretende excluir o pensamento linear, pois, 

procura tratar a incerteza, reunindo e contextualizando os aspectos complementares, 

concorrentes e antagônicos do universo.  

Em consequência das incertezas advindas da Pós-Modernidade e da problemática 

econômica, social e ambiental envolvida, não é possível uma visão estanque e mecanicista. É 

preciso um olhar complexo que privilegie as diversas facetas da situação e possibilite uma visão 

mais ampla do todo, compreendendo as relações afetadas. Percebe-se nos dias atuais que a 

ciência não é infalível, estando, ainda, sujeita à parcialidade de cientistas ou interesses outros. 

Assim, a ciência tradicional não representa a totalidade do conhecimento e pode ser 

questionada. E a racionalidade jurídica não é diferente, pois não consegue suprir os problemas 

trazidos pela crise ambiental e pelos riscos dela oriundos.  

Explica Morin que o pensamento que separa e hierarquiza mutila o conhecimento porque 

é “[...] incapaz de conceber a conjunção do uno e do múltiplo”. As realidades passam a ser 

desintegradas e levam a tomada de decisões errôneas e atitudes mutiladoras.117  

Na mesma linha de raciocínio, Popper entende que “[...] o conhecimento não começa de 

percepções ou de coleção de fatos ou números, porém, começa mais propriamente, de 

problemas”. Do enfrentamento de um problema e encontro de soluções, surgem outras 

indagações e a necessidade da busca de mais respostas.118  

A complexidade aplicada às relações ecológicas permite, assim, uma análise de que 

determinados fatos são causa e consequência de outros, porque existe uma cadeia infinita de 

relações envolvendo isso. A aplicação da complexidade para o estudo do Direito Ambiental 

pode contribuir para uma nova racionalidade jurídica ambiental, porque a discussão em torno 

da ciência, da Pós-Modernidade, da Sociedade de Risco e da complexidade influenciam 

diretamente o Direito Ambiental, e este, sem dúvida, é ontologicamente complexo.119 O 
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paradigma da complexidade é, nesse sentido, relevante, por não se contentar com a linearidade, 

porque adota princípios que ligam o conhecimento das partes com o todo, valorizam a 

causalidade mútua e inter-relacionada, sem desmembrar sujeito e objeto de estudo e sem ignorar 

o conhecimento das organizações e suas interações com o ecossistema em que estão inseridas. 

O pensamento complexo é plenamente possível de ser aplicado à pesquisa jurídica, quando esta 

se destina a temas transversais.120 É o caso do estudo do Direito Ambiental, porque este dialoga 

essencialmente com vários saberes e com realidades permeadas de incerteza. 

O Direito, ainda preso a determinados dogmas e instrumentos jurídicos clássicos, parece 

ficar a reboque dos riscos ambientais hodiernos, não conseguindo efetivamente equacionar o 

equilíbrio ambiental. Uma nova maneira de encarar os riscos ambientais pode contribuir na 

elaboração de outras opções que diminuam as lacunas, porque é comum a tendência que muitas 

ciências têm de se apegarem a noções ultrapassadas.121 

No que concerne ao objeto principal desta pesquisa, o estudo de riscos ambientais ainda 

não concretizados e que podem ensejar danos futuros se mostra bem adequado quando 

analisado pela lente da complexidade, juntando-se a outros ramos clássicos do sistema jurídico 

(interdisciplinaridade), bem como com outras dimensões comunicativas da sociedade, tais 

como a Ciência, a Economia, a Biologia e a Política (transdisciplinaridade), para fomentar e 

potencializar a integração e o relacionamento dos conhecimentos advindos das Ciências sociais 

e naturais, da Engenharia e da técnica, em função das peculiaridades das questões ambientais.122 

Constata-se que o Direito Ambiental possui um espírito diferenciado dos outros ramos 

do Direito. Interpretá-lo de modo individualista e reparatório tradicional é impossível. Tomando 

como exemplo o parágrafo 3º do artigo 225 da CF/88, ele prevê que pessoas físicas e jurídicas 

serão responsabilizadas em decorrência de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, pois 

o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações é do Poder Público, da coletividade 

e do indivíduo. Muitos questionamentos podem efluir desse enunciado. Como essas pessoas 

serão responsabilizadas? Que condutas e atividades são lesivas ao meio ambiente? Como 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações? Por que todos têm o dever de preservá-lo? 

Como o Direito se propõe solucionar tais problemas? Quais são os instrumentos utilizados pelo 

Direito para administrar os danos ambientais? Como pode se propor solucionar questões de 

crise ecológica utilizando institutos jurídicos clássicos, criados em um tempo diferente do atual? 
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Existem mecanismos jurídicos que podem garantir a proteção ambiental? São tantas dúvidas 

que a norma em si não responde tudo.     

O conhecimento jurídico, ainda influenciado pelo formalismo, pela legalidade e por 

forças econômicas dominantes demonstra certo engessamento de reflexão e conduta dos seus 

pesquisadores e aplicadores, fazendo com que o Direito tenha um comportamento de 

“verdadeiro autismo”123 diante dos problemas emergentes na atualidade.  

Assim, o próximo capítulo começa a tratar do instituto da responsabilidade civil, 

discorrendo acerca de como a responsabilidade civil procura atender aos distúrbios 

ecossistêmicos, para, no quarto módulo, partir para análise de elementos que auxiliem na 

efetivação de uma responsabilização mais antecipada, ante os riscos e a complexidade 

ambientais. 
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3 OS DANOS AMBIENTAIS E O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

A noção de responsabilização civil foi sendo paulatinamente transformada ao longo do 

tempo. No modelo clássico, da Roma Antiga, a culpa (em sentido lato, a envolver também o 

dolo) era considerada elemento indispensável à sua configuração. O modelo de 

responsabilização subjetiva prevaleceu até o Código de Napoleão. 

A Revolução Industrial transformou definitivamente as relações econômicas e sociais. 

Acidentes de trabalho e prejuízos decorrentes da poluição fabril ensejam transformação do 

modelo de responsabilização, que passa a ser também objetiva (sem culpa).  

Em face às circunstâncias dos fatos, as vítimas, por vezes, não conseguiam demonstrar a 

culpa do agente ante os prejuízos sofridos. A culpa passou a ter seu conceito alargado, 

abrangendo os casos especiais de responsabilidade objetiva. Assim, ampliou, também, o campo 

da responsabilidade civil.124  

Nesse contexto, se encaixa a natureza do dano ambiental, cujas consequências 

recomendam ainda reconstituir a noção clássica de responsabilização civil.  A ideia de dano 

ambiental parte da premissa de que o meio ambiente é um bem jurídico de conteúdo extenso e 

possui características peculiares, diferenciando-o da definição clássica de dano.  

Em razão dos danos ambientais enfrentados na Sociedade de Risco e do fenômeno da 

“Ecologização do Direito”125, é necessária uma comunicação ecológica jurídica mais intensa, 

atribuindo novos sentidos a institutos jurídicos tradicionais,126 como deve se dar à 

responsabilidade civil. Esta, justificada pelo dano concreto, já ocorrido, não deixa de ter sua 

relevância jurídica.127 Por meio dela procura-se equacionar muitos dos prejuízos, porém não se 

tem conseguido albergar todos os tipos de eventos danosos, em especial os relativos ao meio 

ambiente, sendo imprescindível uma atitude de conduta antecipada.  

Percebe-se que a óptica jurídica é míope, não enxergando que a natureza está sendo 

reduzida para que se aplique o Direito. Institutos jurídicos inspirados em necessidades 

interindividuais são aplicados a questões ambientais que têm consequências difusas, gerando 

                                                           
124 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: contratos, declaração unilateral de vontade, 

responsabilidade civil, 18. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, v. 3, pp. 537 e ss. 
125 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Juridicização da ecologia ou ecologização do Direito. Revista Jurídica 

do Urbanismo e do Ambiente, pp. 69-79, n. 4, dez. 1995. 
126 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização pelo risco ambiental. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 81. 
127 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Responsabilidade civil sem dano: uma análise crítica - limites epistêmicos 

a uma responsabilidade civil preventiva ou por simples conduta. São Paulo: Atlas, 2015, p. 247. 
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prejuízos ao meio ambiente. Desse modo, o Direito Ambiental demanda que sejam 

condicionados esses institutos a novos caminhos e que se dê um passo adiante. 

Neste capítulo, com vistas a mostrar ao leitor uma visão geral da evolução do instituto da 

responsabilidade civil e suas transformações ante os novos preceitos constitucionais e 

demandas sociais, será procedido, inicialmente, a um breve resumo histórico da 

responsabilidade civil, desde a sua origem até a constitucionalização do instituto, que propiciará 

a posterior discussão sobre a emergência da responsabilidade civil ambiental, suas funções e 

princípios estruturantes. Em seguida, serão analisadas as características e peculiaridades dos 

danos ao meio ambiente, para, ao final, discorrer-se acerca do nexo de causalidade, algumas de 

suas teorias explicativas e as dificuldades de sua atribuição em matéria ambiental. 

 

3.1 Origem da responsabilidade civil, resumo histórico e o advento da responsabilidade civil 

objetiva 

 

Na época primitiva, como reação imediata por qualquer lesão sofrida, predominava a 

vingança realizada pela própria vítima, seu grupo ou clã. Ainda com a finalidade de revanche, 

mas ainda vista como vindita da vítima, surge em Roma a Lei de Talião, onde o castigo 

guardava proporcionalidade direta com o ato lesivo exercido, “olho por olho, dente por 

dente”.128 

Com o tempo, mas ainda com o fundamento de reintegração do prejuízo sofrido, deu-se 

o período da composição, em que o ofensor passou a oferecer algo em pecúnia no lugar da 

represália física ou da lei de proporcionalidade de castigos.129 Essa composição econômica 

passou a ser institucionalizada e obrigatória, consoante está em diplomas como o Código de 

Ur-Nammu, do Código de Manu, e a Lei das XII Tábuas.130 Desde essa época, com uma 

organização estatal ainda incipiente, as composições passaram a ser tarifadas, abolindo-se a 

vingança privada, quando as funções de solução de conflitos e de punição passaram a ser 

assumidas.131 Uma vez assumida a função repressiva exercida pelo poder estatal da época,132 

                                                           
128 FARIAS, Cristiano Chaves de; BRAGA NETO, Felipe Peixoto; ROSENVALD, Nelson. Novo tratado de 

responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 32.  
129 Ibidem, p. 32. 
130 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei 

nº 10.406 de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5. 
131 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. rev. e atual. pelo prof. Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1998, p. 21. 
132 Optou-se pela expressão “poder estatal” em vez do nome “Estado”, em virtude de questão histórica, dado que 

a noção de Estado só foi cunhada com Maquiavel, como esclarece Dallari: “A denominação Estado (do latim 

status = estar firme), significando situação permanente de conveniência e ligada à sociedade política, aparece pela 
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emergiu a figura da ação de indenização e o conceito de responsabilidade começou a apresentar 

duas noções: a de responsabilidade civil e a de responsabilidade penal.133 

Com a Lei Aquilia, comumente associada à dicção “culpa aquiliana”, concebida 

inicialmente com uma finalidade punitiva, o Direito Romano construiu a base jurídica da 

responsabilidade extracontratual, fazendo nela inserir o elemento subjetivo da culpa e 

substituindo a pena pela reparação do dano sofrido.134 

Com o tempo, o Direito Francês passou a aperfeiçoar os princípios da responsabilidade 

civil, analisando mais a culpa do ofensor, mesmo que leve, e separando a responsabilidade civil 

da responsabilidade penal. Assim, o Código de Napoleão estabeleceu a distinção entre a pena 

e a reparação civil do dano e elegeu de modo definitivo o princípio de que todo dano deve ser 

reparado por aquele que, por culpa, o tenha causado a outrem, abandonando o critério de 

enumeração dos casos de composição obrigatória.135 Tal ideia foi difundida em grande parte da 

legislação mundial, servindo como princípio fundamental de vários ordenamentos jurídicos em 

matéria de responsabilidade. 

Esclarece Cavalieri Filho haver sido, primeiramente, no âmbito dos acidentes de 

trabalho que a noção de culpa, como fundamento da responsabilidade, mostrou-se 

insuficiente.136 Assim, o advento da Revolução Industrial, o avanço do maquinismo, o 

progresso científico, o crescimento demográfico, a vida acelerada em grandes centros urbanos, 

a expansão do consumismo e a proliferação dos contratos de massa contribuíram para a 

multiplicação das situações de risco.  

Em compasso aos acontecimentos da dita Modernidade, foi se constituindo a teoria do 

risco137 fundamentada na premissa de que todo prejuízo deve ser reparado por quem o causou, 

                                                           
primeira vez em ‘O Príncipe” de Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser utilizada pelos italianos sempre ligada 

ao nome de uma cidade independente, como, por exemplo, stato di Firenze. Durante os séculos XVI e XVII a 

expressão foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e alemães. Na Espanha, até o século XVIII, aplicava-

se também a denominação de estados a grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos proprietários 

tinham poder jurisdicional. De qualquer forma, é certo que o nome Estado, indicando uma sociedade política, só 

aparece no século XVI, e este é um dos argumentos para alguns autores que não admitem a existência do Estado 

antes do século XVII. Para eles, entretanto, sua tese não se reduz a uma questão de nome, sendo mais importante 

o argumento de que o nome Estado só pode ser aplicado com propriedade à sociedade política dotada de certas 

características bem definidas. A maioria dos autores, no entanto, admitindo que a sociedade ora denominada 

Estado é, em sua essência, igual à que existiu anteriormente, embora com nomes diversos, dá essa designação a 

todas as sociedades políticas que, com autoridade superior, fixaram as regras de convivência de seus membros.” 

(DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 59). 
133 GONÇALVES, Op. Cit., p. 5.  
134 LIMA, Op. Cit., p. 26. 
135 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. rev. atual. e ampl. de acordo com o Código Civil de 

2002 por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 30. 
136 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 151. 
137 A teoria do risco teve como principais precursores Raymond Saleilles e Louis Josserand, seguidos por Georges 

Ripert, Jean Carbonnier e Henri De Page em França, dentre outros. No Brasil, merecem destaque Orozimbo 
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independentemente de culpa. O desenvolvimento de novas atividades faz com que o conceito 

de risco não mais se harmonize às noções de acaso ou mera fatalidade. Torna-se impossível 

associar os riscos da sociedade industrial à teoria subjetiva da responsabilidade civil 

fundamentada na culpa.  

De efeito, na busca de um melhor fundamento para a responsabilidade extracontratual, 

tornou-se necessário o afastamento do elemento subjetivo da culpa do agente, para se considerar 

a manifestação do fato causador da lesão do bem jurídico em análise.138 139 A nova concepção 

de responsabilidade sem culpa passou do campo doutrinal para o âmbito positivo e funda a 

teoria objetiva da responsabilização na esfera civil. 

O modelo tradicional de responsabilidade civil subjetiva predominou por influência do 

Código Civil de Napoleão nas legislações de muitos países, inclusive no Código Civil de 1916. 

A alteração de subjetiva até chegar ao ponto de objetiva, no entanto, foi gradativa. Nesse sentido 

é que Cavalieri Filho leciona sobre a admissão, primeiramente, de uma formulação 

jurisprudencial com o intuito de facilitar a comprovação da culpa para, no segundo momento, 

se estabelecer a acolhida de presunção de culpa, quando ocorrentes algumas circunstâncias e, 

posteriormente, a adoção da responsabilidade civil sem culpa, em casos particulares.140 

Oportuno é salientar que o advento da responsabilidade objetiva não implica o 

desaparecimento da responsabilidade subjetiva;141 ao contrário, conforme explica Lima, ambas 

devem continuar a subsistir como forças paralelas que convergem para um mesmo fim, o de 

reparação dos danos aos direitos lesados, não podendo ser eliminadas ou confundidas.142  

Importa, entretanto, enfatizar a ideia de que essa mudança de abordagem decorre do fato 

de a noção de risco passar a ser mais preocupante no momento da emergência da sociedade 

industrial e dos riscos que ela própria produz. A racionalidade jurídica tradicional começou a 

se preocupar com as peculiaridades do bem ambiental que precisam ser tutelados pelo Estado, 

                                                           
Nonato, Alvino Lima, Wilson Melo da Silva, José de Aguiar Dias e Sérgio Cavalieri Filho.  (LEITE, Gisele; 

HEUSELER, Denise. A evolução da responsabilidade civil na sistemática civil brasileira. Boletim Jurídico, 

Uberaba/MG, a. 5, nº 1128. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=3134> 

Acesso em: 30.nov.2017). 
138 LIMA, Op. Cit., p. 116. 
139 O alemão Karl Binding, apesar de ter estudado sobre responsabilidade criminal, falava na reparação de 

determinados atos na esfera civil, embora não fossem delitos criminais por neles não se verificar a culpa, 

defendendo, dessa forma, a ideia de dispensa do elemento vontade para os casos de indenização em 

responsabilidade civil. Tal ideia também foi seguida por Enneccerus e outros juristas italianos, como Nicola 

Coviello e Adriano De Cupis. (LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito Ambiental: responsabilidade civil e 

proteção ao meio ambiente. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 121). 
140 CAVALIERI FILHO, Op. Cit., p. 152. 
141 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 

239. 
142 LIMA, Op. Cit., p. 41.  
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pelo Direito e pela sociedade.143 Assim, a responsabilidade civil objetiva passou a ser aplicada 

quando relacionada a algumas atividades, tanto pelo Direito Brasileiro, como por outras 

legislações do mundo. 

O Brasil passou a albergar, conforme a teoria do risco, algumas hipóteses. 

Primeiramente, foi o caso de legislar sobre a responsabilidade objetiva do transportador 

(Decreto nº 2.681, de 1912, seguido pelo Decreto nº 3.724, de 1919). Depois, verificou-se a 

mesma aplicação para atividades de mineração (Decreto-lei nº 227, de 1967), para acidentes de 

veículos (Lei nº 6.194, de 1974 e Lei nº 8.441, de 1992), para atividades nucleares (Lei nº 6.453, 

de 1977), para atividades que degradam o meio ambiente (Lei nº 6.938, de 1981), para as 

atividades do transporte aéreo (Lei nº 7.565, de 1986) e para as relações de consumo (Lei nº 

8.078, de 1990). Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também foram 

consagradas outras hipóteses: a responsabilidade civil objetiva para as pessoas de Direito 

público e para as pessoas jurídicas de Direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 

6º), como também para os danos advindos das atividades de exploração dos serviços e 

instalação nucleares (art. 21, XXIII, d).144 

O Código Civil de 2002 inovou, mas sem prejuízo da existência ainda da 

responsabilidade subjetiva (disposta nos artigos 186 e 187), assumindo uma cláusula geral de 

responsabilidade civil objetiva para as atividades de risco, com a introdução do parágrafo único 

do art. 927.145 

Enfatiza Pereira que a lei não restringe as hipóteses de atividade econômica, utilizando 

somente o termo atividade. Assim, jurisprudência e doutrina precisam estabelecer um 

entendimento do que seja atividade que, por  sua  natureza, implique  risco  para  os direitos  

alheios,  dado  que  a priori  qualquer  atividade  humana  pode  produzir  riscos  para outrem.146 

147 

                                                           
143 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 125. 
144 MORAES, Maria Celina Bodin de. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. Revista dos Tribunais, 

ano 95, v. 854, pp. 11-37, dez. 2006, p. 13. 
145 Assim dispõem o art. 927 e seu parágrafo único, ambos do Código Civil de 2002:  

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.” 
146 PEREIRA, Op. Cit., p. 540. 
147 Ao criticar o dispositivo em comento, comunga desse mesmo entendimento Moraes, afirmando que a redação 

do dispositivo deixa uma abertura excessiva para que o julgador defina a natureza da responsabilidade aplicável 

ao caso concreto. (MORAES, Op. Cit., p. 15.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
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A mudança que o parágrafo único do art. 927 do CC/2002 projeta, todavia, é ousada no 

sentido de que, com a adoção do risco, a responsabilidade civil também pode decorrer de ato 

lícito, característica comum a grande parte das condutas lesivas ao meio ambiente, haja vista 

em certos casos muitas das obras ou empreendimentos dotarem de autorização ou licença 

administrativa. Cabe aqui estabelecer a premissa de que não há uma condicionante exclusiva 

de ocorrência de dano ambiental que se verifique originária unicamente de um ato ilícito.148 

Observam Leite e Ayala que o conteúdo do risco também não foi explicitado pelo 

legislador, o que não prejudica a sua aplicabilidade, porquanto a simples atividade geradora de 

riscos potenciais podem fazer incidir a responsabilização do agente e a cessação da atividade 

nociva, fundamentada em provas e no princípio da precaução.149 

Quanto ao risco, existem várias teorias que se voltam à sua definição. A teoria do risco-

proveito ou risco benefício atribui a responsabilização a quem quer que tenha real e efetivo 

proveito ou benefício ou lucratividade daquela atividade.150 Já a teoria do risco profissional 

associa esse proveito ou benefício a uma atividade profissional ou empresarial exercida.151 A 

teoria do risco excepcional se refere às atividades que impliquem risco exagerado, como é o 

caso daquelas de exploração de energia nuclear, com as excludentes de  situações de conflito 

armado, guerra civil, hostilidades, insurreição ou fato excepcional da natureza (Lei nº 6.453/77, 

art. 8º).152 Pela teoria do risco criado, toda atividade expositora de risco torna responsável quem 

a realiza, mesmo se não houver atividade empresarial ou lucrativa ou proveitosa propriamente 

dita ou mesmo que não se consiga determinar se o dano é decorrência de imprudência ou erro 

de conduta do agente.153 Por fim, há a teoria do risco integral, que é a mais extremada e que não 

admite excludentes de qualquer espécie. 154 

Cabe enfatizar que o critério clássico da culpa, ligado aos moldes do dano tradicional e 

do interesse individual e certo, não tem capacidade de suprir as necessidades dos novos danos, 

relativos a interesses coletivos e difusos que podem vir a ter maior proteção pela teoria objetiva. 

O Código Civil de 1916 espelhava a doutrina individualista e voluntarista do Código de 

Napoleão, centrado no indivíduo e influenciado pelo pensamento liberal que regulava as 

relações patrimoniais. Era forte o direito de propriedade em que se podia usar e dispor das 

coisas de forma absoluta. Ao lado do direito de propriedade e como fundamento do discurso 

                                                           
148 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 140. 
149 Ibidem, p. 141. 
150 CAVALIERI FILHO, Op. Cit., p. 153. 
151 Ibidem, p. 153. 
152 MORAES, Op. Cit., p. 16. 
153 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1990, pp. 288-297. 
154 CAVALIERI FILHO. Op. Cit., p. 155. 
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proprietário, há o direito de liberdade em que o Estado não poderia interferir na autonomia da 

vontade privada, salvo nas hipóteses legalmente previstas.155  

Relata Steigleder que a visão tradicional civilista, por enfatizar o ter em detrimento do 

ser, reforça a ideia de que era a propriedade que qualificava o sujeito.156 Nessa perspectiva, o 

Direito Civil é ainda positivado nos códigos civis contemporâneos como um direito de bens – 

excluído o direito das pessoas – propiciando e regulando o acesso às coisas (direito das 

obrigações) e, ainda, regulando a utilização das coisas (direitos reais).157  

Desde o momento em que o Estado passou a intervir e regulamentar a economia, na 

medida em que ocorreram mudanças no contexto socioeconômico, as novas demandas da 

sociedade industrial, a emergência do Estado Social e dos novos direitos sociais, econômicos e 

culturais, passa-se à fase de imposição de limites à propriedade e à autonomia privada.158 

Em seguida, constatou-se a proliferação dos chamados microssistemas, tais como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Licitações; 

ou seja, como cita Moraes, o Código Civil deixou de ser o centro das relações privadas e os 

princípios fundamentais da Constituição Federal passam a integrar a unidade essencial da 

estrutura e da função do sistema jurídico.159 Esse é um fenômeno que, apesar de possuir posição 

contrária, representa a fundação do Direito Civil Constitucionalizado, onde as normas de 

Direito Civil devem ser interpretadas com suporte nas normas constitucionais.160  

                                                           
155 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 

Direito Brasileiro. 3. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 31. 
156 Ibidem, p. 31. 
157 Ibidem, p. 33. 
158 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do Direito Civil. Revista de 

Direito do Estado, v.1, n. 2, Rio de Janeiro: Renovar, pp. 37-53, abr.-jun./2006, pp.  39-42.  
159 MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil: 

imobiliário, agrário e empresarial, ano 17, n. 65, São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 21-32, jul.-set./1993, p. 24.  
160 Em torno do fenômeno do Direito Civil Constitucional, existe o debate da contraposição entre Direito privado 

e Direito público. Perlingieri afirma: “Resolve-se a rígida distinção entre direito privado e direito público na 

natureza privada ou pública, ora do sujeito titular dos interesses, ora dos próprios interesses. Todavia, se em uma 

sociedade com uma nítida distinção entre liberdade do privado e autoridade do Estado é possível distinguir a esfera 

do interesse dos particulares daquela do interesse público, em uma sociedade como a atual, torna-se árdua, se não 

impossível, individuar um interesse privado que seja completamente autônomo, independente, isolado do interesse 

chamado público. As dificuldades de individuar confins entre o direito público e privado aumentam também em 

razão da incidência cada vez maior do interesse coletivo como categoria intermediária (pense-se no interesse 

sindical ou das comunidades). Na experiência atual, existem associações privadas (partidos, sindicatos) que 

tutelam interesses coletivos ou que de qualquer forma dizem respeito a um número indeterminado de indivíduos 

(interesses difusos); além disso, o Estado algumas vezes se sujeita às mesmas regras previstas para os particulares, 

não somente na atividade econômica (pense-se na sociedade de participação estatal), mas também no exercício de 

funções consideradas habitualmente como típicas manifestações do poder público (por exemplo, para adquirir um 

terreno com objetivo de utilidade geral, o Estado pode tanto desapropriá-lo com um ato de autoridade, como 

adquiri-lo mediante contrato). [...] O próprio conceito de interesse público deve ser repensado: não é um interesse 

mais importante daquele privado, mas um interesse de todos ou de muitos, ou um interesse instrumental (ou 

intermediário), que deve ser satisfeito a fim de que outros interesses individuais sejam, por sua vez, satisfeitos. 

Um interesse da coletividade ou geral ou público não prevalece sobre aquele individual simplesmente porque é 
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Essa ideia de “publicização” do Direito Privado161 conduz a uma nova sistematização 

do Direito Civil, em que a norma constitucional passa a validar a norma jurídica que se aplica 

ao caso concreto e se percebe uma alteração dos institutos tradicionais do Direito Privado, como 

nos casos da responsabilidade civil, do contrato e da propriedade162 visando à proteção do bem 

ambiental que é de toda a coletividade. 

Por esse pretexto, a manutenção de um meio ambiente equilibrado deve ser efetivada 

em uma união de forças entre as esferas pública e privada, haja vista que “[...] as liberdades 

individuais são indissociáveis das liberdades sociais e coletivas”, sem sobreposição de uma a 

outra, com a finalidade de proteger o meio ambiente.163 Os interesses individuais passam a ceder 

espaço aos interesses coletivos e o princípio do poder é substituído pela responsabilidade e pela 

solidariedade.164 

Quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da responsabilidade social e da solidariedade social fizeram com que os valores 

                                                           
mais amplo: mais amplo não significa mais importante para o direito, mas somente mais geral, mais abstrato e, 

para o direito, a generalidade do interesse não deve ser confundida com a hierarquia dos valores. O confronto, o 

conflito e a mediação se realizam entre interesses sempre relacionados às pessoas; na busca de tais interesses finais 

(para um certo resultado ou para uma certa ação) podem-se individuar interesses instrumentais intermediários que 

algumas vezes se qualificam como ‹‹públicos››. Não se subordina um interesse privado a um interesse público: 

limita-se ou nega-se a tutela do primeiro quando do complexo de regras e princípios relevantes para a hipótese 

concreta resulte que um outro interesse, relativo sempre a indivíduos, deva prevalecer. Em tal hipótese, o titular 

do interesse final prevalecente pode se aproveitar da autoridade dos entes ‹‹públicos›› que realizam o interesse 

instrumental correspondente.” (PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Tradução 

de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 143-146.). 
161 Cabe registrar que a chamada “constitucionalização do direito civil” não é bem aceita por todos doutrinadores 

civilistas brasileiros. Acreditam eles que alguns publicistas criaram um mito em torno da supremacia do direito 

público sobre o direito privado, diminuindo a importância deste e fazendo confusão entre os conceitos de direito 

fundamental e de direito privado. Seguem tal entendimento Nelson Nery Júnior e Otavio Luiz Rodrigues Júnior. 

(RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz. Entrevista com Nelson Nery Júnior. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, v. 1, pp. 367-388, out-dez./2014.). A confusão de conceitos desse novo movimento reflete a 

perda de dignidade da legislação e, ademais, o alargamento na interpretação dos princípios reforçam o debate da 

autonomia e do estatuto epistemológico do Direito Civil, onde doutrinadores e aplicadores do Direito devem ter 

maior rigor e coerência no desempenho das funções que lhes são próprias, na opinião de Rodrigues Júnior. Salienta 

o autor que o Direito Privado (e seus estudiosos) têm reconhecidamente demonstrado incompetência para 

compreender as transformações sociais e não conseguem oferecer mecanismos, por meio de institutos jurídico-

privados, para enfrentar os desafios da contemporaneidade. Para o autor, entretanto, determinados casos se 

resolvem sim pela aplicação direta dos princípios constitucionais, mas o que se vê é que há um exagero na prática 

do processo de constitucionalização, na medida em que muitas situações continuam e podem ser melhor resolvidas 

por intermédio das normas de Direito Civil. (RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz. Estatuto epistemológico do 

Direito civil contemporâneo na tradição de civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. O Direito. 

Lisboa, v. 143, pp. 43-66, 2011.) 
162 STEIGLEDER, Op. Cit., p. 159. 
163 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 112. 
164 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; MATIAS, João Luis Nogueira.  A função ambiental da propriedade. In: 

XVII Congresso Nacional do CONPEDI, 2008, Brasília. XVII Congresso Nacional do CONPEDI. XX anos da 

Constituição da República do Brasil: reconstrução, perspectiva e desafios. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, 

v. 17, pp. 1561-1580. Disponível em 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_216.pdf. Acesso em 07.jan.2018. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_216.pdf
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arraigados ao individualismo e ao patrimonialismo fossem remodelados. A responsabilidade 

civil alterou seu foco para o dano provocado, em decorrência de uma maior conscientização 

acerca da injustiça de se deixar a vítima em situação desfavorável e da admissão do risco como 

elemento de imputação de dano.165 

Acentua Moraes a ideia de que o princípio constitucional da solidariedade social 

justifica, ética e juridicamente, a alteração de foco da responsabilidade, partindo do dano para 

a realização de atos ou de atividades, por se fundamentar na noção de solidariedade com a 

comunidade, em que os direitos de qualquer pessoa prejudicada sejam protegidos.166 A autora 

defende o argumento de ser o princípio da solidariedade a expressão maior da sociabilidade da 

pessoa humana.167  

Assim, a responsabilidade traçada no art. 225, caput, da CF/88, se refere a uma 

responsabilidade solidária e participativa, no sentido de que obrigações e deveres de proteção 

sejam exercidos no presente em função de um futuro, o porvir das gerações que nascerão, 

também destinatárias do bem ambiental.168 O vínculo entre gerações representa a ideia de 

compromisso, de relação e de ligação que deve ser exercido por intermédio da atribuição de 

responsabilidades, deveres e obrigações que reconciliam presente e futuro.169 Decisões devem 

ser tomadas hoje considerando o amanhã, mediante a autolimitação de opções e de 

liberdades.170   

A preocupação maior da responsabilidade civil passa a se voltar à contenção de efeitos 

negativos que possam advir de atos e atividades que afetem, hoje e amanhã, indivíduos, 

gerações e até a humanidade.  

 

 

 

 

                                                           
165 BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente: elementos 

para um novo tratamento da causalidade no sistema brasileiro de responsabilidade civil ambiental. Tese 

apresentada ao Programa de Doutorado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CCJ/UFSC. Florianópolis, 2012, p. 96. 
166 MORAES, Maria Celina Bodin de. Risco, solidariedade e responsabilidade objetiva. Revista dos Tribunais, 

ano 95, v. 854, pp. 11-37, dez. 2006, p. 26. 
167 Ibidem, p. 27. 
168 AYALA, Patrick de Araújo. A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade do risco global: o direito ao 

futuro na ordem constitucional brasileira. In: LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, 

Larissa Verri (Orgs.). Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 337. 
169 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 

435. 
170 AYALA. Op. Cit., p. 337. 
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3.2 A responsabilidade civil ambiental, suas funções e princípios estruturantes 

 

Constata-se que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e estabelece a necessidade 

de comprovação de conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Ela tem se 

mostrado efetiva em casos de se justificar em indenizações ocorridas após desastres ambientais 

(a responsabilidade civil post factum). De tal modo, a função reparatória, consistente no dever 

de reparação do meio ambiente pelo causador dos danos e do pagamento de indenização às 

prováveis vítimas afetadas, é a maneira mais comumente instrumentalizada na maioria dos 

sistemas normativos.  

A responsabilidade civil por dano ambiental foi introduzida no ordenamento brasileiro 

pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, por sua vez, recepcionado pelo art. 225, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988. Apesar da responsabilidade civil ambiental se referir a uma 

responsabilidade solidária e participativa, os dispositivos citados associam a responsabilidade 

civil à reparação e à indenização. 

Com o advento do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, quando o risco da atividade 

passa a configurar situações de responsabilização civil pelos danos ambientais, uma nova 

abordagem do Direito se faz premente, em face da sociedade pós-industrial caracterizada pela 

multiplicidade de riscos. A questão que se coloca diz respeito à função preventiva da 

responsabilização civil, importando saber como e em que medida é possível reconstruir a ideia 

de responsabilização civil, de modo a permitir controlar e evitar danos gradativos e futuros. 

Percebe-se que, para análise do dano ambiental, não basta simplesmente transpor os 

elementos da responsabilidade civil tradicional para o Direito Ambiental.171 A quadra atual 

aponta esforço doutrinário e jurisprudencial no sentido de atribuir nova roupagem aos 

instrumentos clássicos em curso, adaptando-os às atuais demandas ambientais. 

A responsabilidade civil clássica, tendo como justificativa o dano já ocorrido, demonstra 

seu raciocínio linear de que quem for responsável pelo dano deve pagar por sua reparação. Ela 

não se volta à prevenção dos riscos e nem mesmo a uma definição de como foi produzido o 

dano.172  

Essa e outras causas justificariam a não aplicabilidade do instituto para o tratamento da 

danosidade ambiental de maneira prévia, na visão de Benjamin. Entretanto, o autor levanta 

                                                           
171 LEITE, José Rubens Morato; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Dano ambiental na sociedade de risco: 

uma visão introdutória. In: LEITE, José Rubens Morato (Coord). In: FERREIRA, Heline Sivini; FERREIRA, 

Maria Leonor Paes Cavalcanti (Orgs.). Dano ambiental na sociedade de risco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 32. 
172 STEIGLEDER, Op. Cit., p. 157. 
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outras razões para a redescoberta do instituto no âmbito de prevenção aos prejuízos ao meio 

ambiente, quais sejam: i) o ambiente não é mais um recurso inesgotável e infinito, é agora 

considerado crítico e escasso, por isso, valorizado; ii) o Direito Público apenas, usando dos 

mecanismos comando-controle, não consegue protegê-lo de forma suficiente; iii) apesar dos 

instrumentais de prevenção e precaução, danos sempre ocorreram em razão do exercício de 

atividades; iv) não aplicar o instituto tem um caráter contraditório porque exonera o poluidor; 

v) a constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de 

proteção imposto a todos (Público e privado); vi) uma maior preocupação com a vítima, nota 

característica do Estado do Bem-Estar Social.173 

Constata-se, desta maneira, uma fragmentação da responsabilidade civil clássica para a 

proteção ambiental, sendo necessária uma organização própria, embasada em princípios e 

objetivos de Direito Ambiental repensados e voltados às peculiaridades do bem a ser tutelado. 

A responsabilidade civil ambiental, como reflexo da vinculação clássica do instituto às 

indenizações, é facilmente associada ao princípio do poluidor-pagador, no sentido de que o 

agente pague pelo custo do dano causado.174 O princípio, entretanto, deve ser mais abrangente, 

na medida em que aquele que for responsável pela poluição tem que ressarcir o prejuízo 

causado, mas também aceitar e assumir as consequências advindas daquele dano.  

Associá-lo apenas ao mero pagamento pela poluição causada seria uma perda de 

aproveitamento de sua potencialidade, não sendo condizente com o espírito com que foi 

constituído ao longo do tempo.175 176 

                                                           
173 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de direito 

ambiental. São Paulo, ano 3, n. 9, pp. 5-52, jan-mar./1998, pp. 8-9. 
174 SADELEER, Nicolas de. Environmental principles: from political slogans to legal rules. New York: Oxford, 

2002, p. 15.  
175 ARAGÃO, Alexandra. Direito Constitucional do Ambiente na União Europeia. In: CANOTILHO, Joaquim 

Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 68. 
176 O princípio foi adotado pela primeira vez pelos países membros da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo recomendação do Conselho da OCDE, em 1972, sobre os 

princípios orientadores relativos aos aspectos internacionais das políticas ambientais, o chamado princípio do 

poluidor-pagador foi definido como “[...] aquele a ser utilizado para alocar os custos das medidas de prevenção e 

controle de poluição para incentivar o uso racional de recursos ambientais escassos e evitar distorções no comércio 

internacional e no investimento”. Inicialmente, o princípio apenas garantia a internalização dos custos ambientais, 

não se destinando a obrigar os poluidores a assumirem as consequências totais dos seus atos. Novos avanços 

ocorreram nas recomendações do Conselho da OCDE em 1989 (quando de sua aplicação para acidentes com 

poluição para obrigar potenciais poluidores a cobrir despesas para remediar a poluição acidental) e nas 

recomendações do Conselho da OCDE em 1991 (para os usos dos instrumentos econômicos nas política 

ambientais para que os poluidores, doravante, assumam a responsabilidade não só para medidas de prevenção e 

controle da poluição, mas também os custos administrativos associados, bem como os custos dos danos resultantes 

da poluição). O princípio do poluidor pagador foi também consagrado pelo Princípio 16 da Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e pela Convenção de Lugano sobre Responsabilidade 

Civil pelos Danos Resultantes de Atividades Perigosas para o Ambiente (1993), dentre outros documentos 

internacionais. (Grifou-se). SADELEER, Nicolas de. Op. Cit., pp. 23-27. 
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Para Sadeleer, o princípio do poluidor-pagador possui quatro funções, às vezes 

complementares, em outros momentos, mutuamente excludentes. São elas: de integração 

econômica, de redistribuição, preventiva e curativa.177 

Na função de integração econômica, para evitar as distorções de mercado, as empresas 

internalizam seus custos para tornar a concorrência mais justa. Na de redistribuição, vista pelo 

autor como a mais importante, os custos sociais são internalizados com outro foco, na prevenção 

e no desenvolvimento de produtos ou tecnologias que combatam a poluição. Já pela função 

preventiva, os agentes devem se preocupar na redução das emissões de poluição em vez de se 

voltarem ao pagamento dos custos decorrentes da poluição que deram causa. Por último, com 

a função curativa, tanto os poderes públicos podem obrigar o agente a pagar pela restauração 

do dano, como assegurar que as vítimas sejam compensadas pelos poluidores.178 

De tal modo, pode-se apontar o fato de que uma melhor aplicabilidade do princípio deve 

caminhar no sentido de inibir o degradador para que não continue poluindo impunemente e que, 

de maneira preventiva, estimule a redução dos níveis de poluição no lugar de mero pagamento 

de multas. O princípio do poluidor-pagador deveria caminhar em conjunto com e 

complementando os princípios da prevenção e da precaução.179 

Na ordem jurídica brasileira, o princípio encontra-se consagrado implicitamente pelo que 

dispõem o art. 3º, IV, como também, o art. 4º, VII, ambos da Lei nº 6.938/81, Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA)180, pelo art. 8º, IV e outros dispositivos da Lei nº 9.605/98 

(Lei de Crimes Ambientais), pelo art. 6º, II, da Lei nº 12.305/2010, Lei da Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos (PNRH)181, nesta incluído também o princípio do protetor-recebedor.182 

Disposição recente deste último princípio está no art. 28 e seu parágrafo único da Lei nº 

13.576/2017 (Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio).183 

                                                           
177 SADELEER, Op. Cit., p. 34. 
178 SADELEER, Op. Cit., pp. 34-37. 
179 SADELEER, Op. Cit., p. 36. 
180 De acordo com os incisos IV, do art. 3º e VII, do art. 4º, da Lei nº 6.938/81 (PNMA): 

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; [...].” 

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: [...] VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos.” 
181 Conforme o art. 6º, incisos I e II, da Lei nº 12.305/2010 (PNRS): 

“Art. 6o - São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: I - a prevenção e a precaução; II - o poluidor-

pagador e o protetor-recebedor; [...]” 
182 O princípio do protetor-recebedor objetiva premiar economicamente aqueles que “promovem o incremento dos 

processos ecológicos, ou das funções da natureza” ao adotarem condutas ambientalmente desejáveis. (NUSDEO, 

Ana Maria. Pagamentos por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 137). 
183 Determinam o art. art. 28 e seu parágrafo único, da Lei nº 13.576/2017 (Política Nacional de Biocombustíveis): 
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Ao lado do princípio do poluidor-pagador, caminha o princípio do usuário-pagador, 

igualmente implícito na parte final do art. 4º, VII, da PNMA, como também, no art. 5º, IV, da 

Lei nº 9.433/97 (Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH)184, no art. 6º, 

parágrafo único, da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica)185, no art. 41, I, da Lei nº 

12.651/2012 (Novo Código Florestal)186 e, mais recentemente, pelas alterações na legislação 

minerária propostas pelas MPs 789, 790 e 791, todas de julho de 2017, sendo que a segunda já 

perdeu sua eficácia e não foi convertida em lei.187 188 Merece nota, ainda, o  art. 1º do Decreto 

nº 9.179/2017, em especial a alteração dada ao § 1º do art. 143 do Decreto nº 6.514/2008, 

regulamentando a possibilidade de conversão de multas em prestação de serviços ambientais 

                                                           
“Art. 28.  Será aplicado um bônus sobre a Nota de Eficiência Energético-Ambiental do produtor ou do importador 

de biocombustível cuja Certificação de Biocombustíveis comprove a emissão negativa de gases causadores do 

efeito estufa no ciclo de vida em relação ao seu substituto de origem fóssil.  

Parágrafo único.  Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Eficiência Energético-Ambiental 

mencionada no caput deste artigo o valor do bônus previsto neste artigo.” 
184 Assim dispõe o art. 5º, inciso IV, da Lei nº 9.433/97 (PNRH): 

“Art. 5º - São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: [...] IV - a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos; [...]” 
185 Estabelecem o art. 6º e seu parágrafo único, da Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica): 

“Art. 6o - A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento sustentável 

e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos 

e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. Parágrafo único.  Na proteção e na utilização do Bioma 

Mata Atlântica, serão observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade 

intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da 

gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno 

produtor rural e às populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.” 
186 Disciplina o art. 41, I, da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal): 

“Art. 41.  É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, 

programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas 

práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma 

de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, 

abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação: 

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação 

e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: [...] 
187 FARIAS, Talden; ATAÍDE, Pedro. Mudar legislação minerária por meio de medida provisória é decisão 

equivocada. Revista Consultor Jurídico. Publicação em 04.ago.2017. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2017-ago-04/opiniao-mudar-codigo-minerario-meio-mp-decisao-equivocada. Acesso 

em 29.jan.2018. 
188 De maneira similar, o princípio do usuário-pagador encontra-se implícito no texto da MP 809, de 4 de dezembro 

de 2017, em tramitação e, até a conclusão desta pesquisa, ainda não convertida em lei. A referida MP visa a inserir 

o art. 14-A no texto da Lei nº 11.516/2007, criando o fundo privado de recursos das compensações ambientais (as 

compensações ambientais de UC’s foram previstas pelo art. 36 da Lei nº 9.985/2000) estabelecendo, ainda, que o 

Instituto Chico Mendes, órgão responsável pelas UC’s federais, irá administrar o referido fundo. Conforme § 2º 

do art.14-A, o empreendedor fica desonerado das obrigações relacionadas à compensação ambiental após o 

depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador. (FARIAS, Talden; ATAÍDE, Pedro. MP 809/2017 e a 

aplicação de recursos na compensação ambiental. Revista Consultor Jurídico. Publicação em 11.dez.2017. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2017-dez-11/opiniao-mp-809-aplicacao-recursos-compensacao-

ambiental. Acesso em 29.jan.2018). 

https://www.conjur.com.br/2017-ago-04/opiniao-mudar-codigo-minerario-meio-mp-decisao-equivocada
https://www.conjur.com.br/2017-dez-11/opiniao-mp-809-aplicacao-recursos-compensacao-ambiental
https://www.conjur.com.br/2017-dez-11/opiniao-mp-809-aplicacao-recursos-compensacao-ambiental
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nos termos do § 4º, do art. 72, da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes e das Infrações 

Administrativas Ambientais). 189 190. 

O princípio do usuário-pagador se refere ao uso racional dos recursos ambientais e sua 

adequação a práticas de consumo racional e sustentável, ampliação do uso de tecnologias limpas 

para produtos e serviços de consumo, como também certificação ambiental de produtos e 

serviços e outras medidas de prevenção no uso dos recursos naturais.191  

Segundo Sarlet e Fensterseifer, os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador 

consistem na responsabilização jurídica e econômica pelos danos causados ao meio ambiente 

com vistas à desoneração da sociedade ou, melhor exprimindo, a diminuição das 

externalidades192 dos custos ambientais advindos de atividades de produção e consumo de bens 

e serviços.193 

                                                           
189  A alteração dada pelo art. 1º do Decreto nº 9.179/2017 para o texto do art. 143 do Decreto nº 6.514/2008 

(norma regulamentadora da Lei nº 9.605/98) em referência é a seguinte: 

[...] 

“Art. 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade do 

meio ambiente será igual ou superior ao valor da multa convertida. 

§ 1o Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que 

tenha causado. 

§ 2o A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o valor da multa consolidada o 

desconto de: 

I - trinta e cinco por cento, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 142-A; ou 

II - sessenta por cento, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 142-A. 

[...] 
190 Sobre o referido Decreto, esclarecem Farias e Ataíde: “[...] o Decreto 9.179, que alterou o Decreto 6.514/2008 

(que dispõe sobre as sanções administrativas ambientais e o seu respectivo processo) regulamenta a possibilidade 

de conversão de multas em prestação de serviços ambientais nos termos do § 4º do artigo 72 da Lei 9.605/98 (Lei 

dos Crimes e das Infrações Administrativas Ambientais). Os descontos são de 35% e 60% e os valores deverão 

ser aplicados em projetos de recuperação de área degradada, educação ambiental ou regularização fundiária de 

UCs, por exemplo. [...] A medida não deixa de ser positiva pelas seguintes razões: i) tende a abreviar a duração 

dos processos administrativos ambientais, ii) tende a aumentar a arrecadação e iii) gerará benefícios diretos ao 

meio ambiente. Por fim, cumpre esclarecer que esse benefício não isenta o infrator da obrigação de reparar o dano 

causado (artigo 143, § 1º).” (FARIAS, Talden; ATAÍDE, Pedro. Ano teve mais retrocessos que avanços no Direito 

Ambiental. Revista Consultor Jurídico. Publicação em 15.jan.2019. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2018-jan-15/ano-teve-retrocessos-avancos-direito-ambiental. Acesso em 

29.jan.2018). 
191 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 86. 
192 Discorre Aragão em sua obra “O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do 

ambiente” sobre a teoria das externalidades, atribuindo a Marshall, “1890”, o conceito de externalidade, mais 

estudado e desenvolvido por Pigou, “1920”, e Coase, “1960”. Cabe nesta pesquisa admitir a definição 

desenvolvida pela autora sobre externalidades ambientais negativas como o conjunto dos prejuízos suportados pela 

coletividade em decorrência das decisões tomadas pelos agentes econômicos para o desenvolvimento das 

atividades de produção desencadeadoras de poluição. (ARAGÃO, Alexandra. O princípio do poluidor pagador: 

pedra angular da política comunitária do ambiente. In: BENJAMIN, Antonio Herman; LEITE, José Rubens 

Morato (Coordenadores da série Direito ambiental para o século XXI). São Paulo: Inst. O Direito por um Planeta 

Verde, 2014, v. 1, p. 35. Disponível em 

https://www.ij.fd.uc.pt/publicacoes/monografias/pub_5/Poluidor_Pagador_Alexandra_Aragao_Planete_Verde.pd

f. Acesso em 13.dez.2017). 
193 SARLET; FENSTERSEIFER, Op. Cit., p. 87. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm#art143
https://www.conjur.com.br/2018-jan-15/ano-teve-retrocessos-avancos-direito-ambiental
https://www.ij.fd.uc.pt/publicacoes/monografias/pub_5/Poluidor_Pagador_Alexandra_Aragao_Planete_Verde.pdf
https://www.ij.fd.uc.pt/publicacoes/monografias/pub_5/Poluidor_Pagador_Alexandra_Aragao_Planete_Verde.pdf
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A responsabilidade civil, para Benjamin, por ser a modalidade jurídica mais direta de 

viabilização do princípio do poluidor-pagador, tem sido utilizada pelo Direito moderno como 

uma técnica de incorporação das externalidades sociais e ambientais advindas da atividade 

produtiva, devendo, entretanto, com este intuito, ser utilizada como ultima ratio, quando outros 

mecanismos (prevenção, sanções administrativas, penais) não funcionarem.194  

Assim, com os olhos postos no futuro, a responsabilidade civil deve ser instrumento de 

impedimento de danos e de reforço de seu efeito preventivo no gerenciamento dos riscos e, 

operando assim, a função reparatória da responsabilidade civil passa a ser subsidiária. 

Apesar de a responsabilidade civil estar inserida na parte do Direito das Obrigações, 

percebe-se que os princípios da prevenção e da precaução se manifestam na indução de uma 

atitude ou na conduta de mitigação de riscos graves e irreversíveis.195 Tais princípios, dentre 

outros, embasam a teoria ambiental e inspiram, organizam e orientam toda a formação e 

aplicação do Direito Ambiental.196 

Nota-se que o Direito Ambiental, pelo seu desígnio de preventividade dos danos, mostra-

se como importante instrumental para gerenciamento dos riscos pelo Direito. O dever de 

prevenir danos encontra-se normatizado no caput do art. 225 da CF/88, incorporando a ideia de 

que os riscos são uma preocupação com o futuro; tanto que a função preventiva, antes vista 

como secundária, ganhou maior força nas questões ambientais com a admissão do meio 

ambiente como direito fundamental e a objetivação da responsabilidade civil. 

O Direito começa a dar um novo enfoque ao dano, deixando de analisá-lo apenas contra 

a vítima, e passando a visualizá-lo como algo contra a coletividade, como um problema da 

sociedade,197 justificando a ampliação da incidência da responsabilidade objetiva. Enquanto a 

responsabilidade subjetiva se refere apenas às relações intersubjetivas, a responsabilidade 

objetiva se preocupa com todas as relações do grupo com o indivíduo, inclusive com a 

                                                           
194 BENJAMIN, Op. Cit., p. 16. 
195 Leciona Lopez que o princípio da precaução lembra “[...] principalmente o alterum non laedere”, “deve-se 

fazer o bem e evitar o mal”, “deve-se respeitar o próximo”, “deve-se manter a vida em sociedade”, “deve-se pensar 

nas gerações futuras”. (LOPEZ, Teresa Ancona. Responsabilidade civil na sociedade de risco. LOPEZ, Teresa 

Ancona; LEMOS, Patrícia Faga; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz (Orgs.). Sociedade de risco e Direito 

Privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais. São Paulo: Atlas, 2013, p. 8). 
196 Acrescenta Betiol que os princípios fundamentais que regem a proteção ambiental advêm da doutrina alemã, 

citando-os: precaução (Vorsorgeprinzip), poluidor-pagador (Verursacherprinzip), responsabilização 

(Verantvortungsprinzip) e cooperação ou participação (Kooperatiosnprinzip). (BETIOL, Luciana Stocco. Op. Cit., 

pp. 48-49).  
197 THIBIERGE, Catherine. Libres propos sur l’evolution du droit de la responsabilité: vers um élargissement de 

la fonction de la responsabilité civile? Revue Trimestrielle de Droit Civil, n. 3, pp. 561-584, jul.-sept,/1999, p. 

565. 
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ocorrência de danos graves e irreversíveis.198 Daí que o alastramento dos danos da 

contemporaneidade exige uma nova maneira de se pensar nos riscos. 

Prevenção e precaução, às vezes, ainda são confundidas, tanto na jurisprudência como na 

prática pelos aplicadores do Direito. Precisam ser diferenciadas, para que não se apliquem a um 

mesmo contexto fático, pois, a depender do risco a que se referem, deverá ser adotada uma ou 

a outra. 

Prevenção refere-se a risco certo ou conhecido a ser evitado (risco concreto). Precaução, 

por sua vez, destina-se ao risco incerto e não confirmado, mas que enseja grande dúvida, e, por 

tal razão, merece ser evitado (risco abstrato).  

O princípio da prevenção se define como uma intervenção a ser travada quando da 

iminência de uma atuação humana comprovadamente grave e irreversível de lesão ambiental.199 

Entrementes, o princípio da precaução remete à incerteza e ao risco de uma atividade que, por 

possuir grande probabilidade de lesão ambiental, incentiva à efetivação de uma conduta 

diligente e mais cautelosa em benefício do meio ambiente.200 

Sendo assim, o princípio da prevenção remete ao agir antecipado em face da ocorrência 

de riscos com probabilidades já previamente conhecidas.201 A prevenção, por ser mais objetiva, 

pode viabilizar a mitigação dos danos, comprovados estes por estudos científicos ou ainda a 

propagação ou alastramento destes. É a hipótese de caso julgado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, em cujo decisum foram considerados o risco criado ao meio ambiente e a 

potencialidade do dano causado pelas indústrias que figuram no polo passivo da Ação Civil 

Pública sob análise: 

 

[...] 

No caso dos autos, a vasta prova documental que acompanha a inicial, especialmente 

o estudo da CETESB a respeito da degradação da cobertura vegetal da Serra do Mar 

em Cubatão, a Carta do Meio Ambiente e de sua Dinâmica relativa à região da 

Baixada Santista e o Plano de Ação para Solução da Problemática Ambiental em 

Cubatão da Comissão Interministerial de Cubatão – Sub-comissão de controle – 

datado de junho de 1983, revela, de forma inequívoca, que os danos na vegetação da 

área em discussão foram decorrentes da poluição proveniente das indústrias de 

Cubatão e o risco ao meio ambiente criado pelas empresas situadas próximas ou no 

complexo industrial onde a degradação ocorreu.  

É irrelevante a discussão na ação civil pública ambiental a respeito da legalidade do 

ato, pois o que importa é a potencialidade do dano que o ato possa trazer ao meio 

ambiente. 

                                                           
198 Ibidem, p. 568. 
199 GOMES, Carla Amado. A prevenção à prova no Direito do Ambiente: em especial, os actos autorizativos 

ambientais. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 22. 
200 Ibidem, p. 29. 
201 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. Coleção prática e estratégia. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017, v. 3, p. 182. 
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Desta forma, consoante nos leciona Nelson Nery Júnior, "ainda que haja autorização 

da autoridade competente, ainda que a emissão esteja dentro dos padrões 

estabelecidos pelas normas de segurança, ainda que a indústria tenha tomado todos os 

cuidados para evitar o dano, se ele ocorreu em virtude da atividade do poluidor, há o 

nexo causal que faz nascer o dever de indenizar" (Responsabilidade civil por dano 

ecológico e a ação civil pública, Justitia, 126/175).  

Aplicável a Lei nº. 6.938/81 ao caso em discussão, pois mesmo que se considere que 

o risco de dano ambiental, proveniente da atuação das empresas, tenha tido início 

no passado, antes da entrada em vigor do referido diploma legal, é certo que 

continuou produzindo efeitos no presente, depois da sua entrada em vigor, 

causando novos danos ao meio ambiente e/ou agravando os danos já existentes.202 

[...] (Grifou-se). 

 

Apesar de antiga, início do ano de 1986, a referida ACP foi finalmente julgada no ano de 

2017 como procedente e condenou as empresas que figuram no polo passivo, de modo solidário, 

a pagar indenização correspondente ao custo integral necessário para a completa recomposição 

do complexo atingido, a fim de readquirir, qualitativa e quantitativamente, os atributos 

anteriores ao início do processo de poluição.  

A decisão expressa duas interessantes ponderações em matéria de responsabilidade civil 

ambiental. Uma se refere à responsabilidade solidária dos poluidores, quando a reparação pode 

ser exigida de todos ou de alguns ou de apenas um deles, que tenham atuado direta ou 

indiretamente para a degradação ambiental, configurando a responsabilidade solidária entre os 

poluidores e, no âmbito processual, a formação de um litisconsórcio passivo facultativo. 

Observa-se, ainda, na decisão exarada, a responsabilização das industrias rés com base 

nos danos causados ao meio ambiente em decorrência das atividades por elas desenvolvidas, 

nos riscos e na potencialidade destes que ainda podem se repetir e agravar os danos. A decisão 

se fundamenta em estudos científicos que comprovam os danos, como no caso em tela, já 

concretizados há bastante tempo, materializando, assim, o princípio da prevenção e a 

preocupação de que os riscos intoleráveis se tornem objeto de controle pelo Direito.  

                                                           
202 O processo trata de “Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela extinta 

entidade denominada OIKOS União dos Defensores da Terra, no início do ano de 1986, na qual os autores buscam 

a responsabilização das empresas componentes do polo passivo, pertencentes ao polo industrial desta Comarca de 

Cubatão pela perda da cobertura vegetal de uma área equivalente a 67 km2 da Serra do Mar, postulando o 

pagamento de indenização a ser arbitrada pelo Juízo no valor correspondente ao custo da recomposição do 

complexo ecológico mencionado na exordial. Após inúmeras tentativas de conciliação, inclusive com a 

intervenção do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, as partes não se compuseram, restando, pois, a decisão final, 

após mais de trinta anos de andamento do feito. Como bem lembrou o Ministério Público, o ar de Cubatão, em 

face da poluição industrial, no início dos anos 80 era denso e possuía cheiro e cor. Peixes e pássaros sumiram da 

região em razão desta poluição, pois não havia condições de sobreviverem, e nem se reproduzirem, bem como 

considerável parte da vegetação foi suprimida, segundo dados da CETESB, sendo a região de Cubatão 

nacionalmente conhecida como ‘Vale da Morte’.” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP). Ação 

Civil Pública em Processo número 0000025-24.1986.8.26.0157, 2ª Vara da Comarca de Cubatão. Conteúdo 

selecionado da decisão, p. 21. Disponível em 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do. Informe o processo 0000025-

24.1986.8.26.0157 e código 4D0000001A8YA. Julgado pelo Dra. Suzana Pereira da Silva, liberado nos autos em 

19.set.2017, às 11:26). 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do
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No caso em tela, a escalada dos riscos advindos da poluição, em face dos estudos técnicos 

mostrados, permitiu concluir que os prejuízos causados são graves e a possibilidade de 

proliferação de outros danos, com base na ideia de prevenção, devem ser evitados. 

Os riscos e a crise ecológica alteraram a óptica de elaboração do conhecimento, da 

Ciência e do próprio Direito. A Sociedade de Risco e a Pós-Modernidade fazem com que a 

responsabilidade civil não se limite a situações de danos já efetivados, devendo, 

antecipadamente, evitar sua consumação. Assim, a precaução na responsabilidade civil 

significa a transformação de um sistema repressivo para um proativo, atendendo ao 

gerenciamento de riscos.203 

Com amparo na análise dos novos riscos tecnológicos, Hans Jonas, desde os anos de 1970, 

se referindo à precaução, propõe uma ética em relação ao futuro como alternativa de evitar 

catástrofes,204 apontando que a análise do risco acompanha o problemático processo de tomada 

de decisões.  

Antecipar-se aos desastres é a ideia central da precaução, o que justifica o histórico do 

princípio, ao ter suas primeiras referências em tratados internacionais sobre o Direito do Mar e, 

posteriormente, conforme se constata em outros documentos internacionais e convenções 

mundiais sobre meio ambiente.205 

                                                           
203 THIBIERGE, Op. Cit., p. 568. 
204 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de 

Janeiro: Contraponto, PUC-Rio, 2006. 
205 Há um conjunto de diplomas e órgãos internacionais que apontam e adotam, respectivamente, um conceito de 

precaução: Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (1948), Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (1966), Declaração de Estocolmo sobre o 

Meio Ambiente Humano (1972), Lei do Ar Limpo na Alemanha (1974), Convenção de Barcelona sobre a proteção 

do nordeste do Oceano Atlântico (1976), Convenção sobre Poluição Atmosférica de Longa Distância em Genebra 

(1979), Carta Mundial da Natureza da Comunidade Europeia (1982), Convenção de Viena (1985), Protocolo de 

Montreal (1987), Relatório “Nosso Futuro Comum” da Comissão Brundtland (1987), Declaração Ministerial da 

Segunda Conferência do Mar do Norte (London Declaration, 1987), Conferência Internacional do Conselho 

Nórdico sobre Poluição dos Mares (1989), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (1989), Conselho 

dos Ministros da Organização da Unidade Africana – OUA  (1990), Comissão Econômica e Social para Ásia e 

Pacífico – ESCAP (1990), Conselho dos Ministros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (1990), Convenção de Londres sobre a poluição causada por hidrocarburetos (1990), 

Declaração Ministerial de Bergen sobre Desenvolvimento Sustentável da Região da Comunidade Europeia (1990), 

Convenção de Bamako para controle do transporte e do manejo de resíduos perigosos na África (1991), 

Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92, 1992) – tida como marco no Direito Ambiental 

e cuja definição do princípio da precaução é a adotada até hoje (princípio 15: Com o fim de proteger o meio 

ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 

capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir 

a degradação ambiental.). Outros documentos internacionais ainda citam o princípio precaucional: Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Nova Iorque (1992), Convenção de Paris sobre a proteção 

do meio ambiente marinho do Atlântico (1992), Convenção de Helsinque sobre a proteção e a utilização de cursos 

de água transfronteiriços e de lagos internacionais e a convenção de Helsinque sobre a proteção do meio marinho 

na zona do mar Báltico (ambas de 1992), Protocolo de Oslo, na Convenção sobre poluição atmosférica de longa 

distância (1994), Convenção de Sofia sobre a cooperação para proteção sustentável do rio Danúbio (1994), 
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Não se encontra disposição explícita do princípio da precaução à época da promulgação 

da CF/88. Sua interpretação constitucional é implícita, quando se refere à proteção da saúde 

pública (art. 196), proteção à criança e ao adolescente (art. 227) e preservação do meio ambiente 

(art. 225).206  

No plano infraconstitucional, entretanto, restou inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Decreto Legislativo nº 1 de 3.2.1994 (que ratificou a Convenção sobre Mudanças 

do Clima, na Eco 92), como também pelo Decreto nº 99.280/90 (ao promulgar a Convenção de 

Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre as substâncias 

que destroem a camada de ozônio), pelo Decreto nº 2.652/98 (que promulgou a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) e por intermédio do Decreto nº 

2.519/98 (ao promulgar a Convenção sobre Diversidade Biológica).207  

A tutela do meio ambiente com o uso do princípio da precaução também está prevista no 

art. 54, § 3º, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), art. 70 da mesma Lei (como 

infração administrativa) e em outras leis. Cite-se: Lei nº 11.105/2005 (Lei da Biossegurança), 

Lei nº 11.428/2006 (que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica), Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional sobre o Meio Ambiente e Mudança 

Climática), Lei nº 11.394/2009 (que trata da exposição humana a campos elétricos, magnéticos 

e eletromagnéticos), Lei nº 12.305/2010 (PNRH),208 como também, a recém Lei nº 13.576/2017 

(Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio).209 

                                                           
Convenção Cites de Forte Lauderdale (1994), Convenção de Charleville-Mezière sobre a proteção dos rios Escaut 

e Meuse (1994), Convenção sobre Conservação e Gestão dos Recursos de Bering (1994), Protocolo de Barcelona 

(1995), Protocolo Adicional de Montreal (1995), Tratado de Haia referente a Convenção sobre Pássaros Aquáticos 

e Migratórios Africanos (1995), Tratado de Maastricht e o Tratado de Amsterdã, de 1997, que emendaram o 

Tratado da Comunidade Europeia, Declaração de Wingspread nos Estados Unidos da América (1998), Convenção 

sobre a Proteção do Ambiente Marinho no Nordeste do Atlântico na Comunidade Europeia  – Ospar (1998), 

Convenção de Roterdã sobre a proteção do rio Reno (1998), Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (1999), 

Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil (2000), Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes (2004), La Charte de L’Environment na França (2005). (Grifou-se). (WEDY, Gabriel de Jesus 

Tedesco. O princípio constitucional da precaução: como instrumento de tutela do meio ambiente e da saúde 

pública. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 25-33). 
206 Para Tereza Ancona, o fundamento jurídico do princípio da precaução está na obrigação geral de segurança 

positivada na Constituição Federal (arts. 5º, caput e 6º, caput), no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, I), 

nas leis ambientais em geral e na Declaração do Rio de Janeiro de 1992 (princípio 15). (LOPEZ, Teresa Ancona. 

Responsabilidade civil na sociedade de risco. LOPEZ, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga; RODRIGUES 

JÚNIOR, Otavio Luiz (Orgs.). Sociedade de risco e Direito Privado: desafios normativos, consumeristas e 

ambientais. São Paulo: Atlas, 2013, p. 7). 
207 WEDY, Op. Cit., pp. 36-37. 
208 Ibidem, p. 38. 
209 A referida lei, publicada em 26 de dezembro de 2017, tem dentre os seus objetivos (art. 1º, incisos I a IV) o 

atendimento aos compromissos firmados pelo Brasil no Acordo de Paris, a contribuição com a eficiência energética 

e redução da emissão de gases de efeito estufa, a expansão na produção/uso de biocombustíveis e a participação 

competitiva dos biocombustíveis no mercado nacional. Assim, o legislador tem se mostrado mais preocupado com 

o emprego de instrumentos mais voltados à segurança energética no País e redução da emissão de gases estufa na 

atmosfera.  
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O princípio da precaução aponta dois pressupostos para sua aplicação: a existência de 

novos riscos (dentre eles, os ambientais) e a incerteza científica.210 Para Wedy, tais pressupostos 

são, na realidade, elementos para a aplicação do princípio e, acrescenta, ademais, um outro: a 

inversão do ônus da prova.211 

Em relação ao primeiro elemento, defende Aragão a ideia de que os riscos podem ser 

classificados como pouco ou muito graves, dependendo das características das atividades (sua 

dimensão, sua natureza e sua localização) e dos impactos ambientais que as atividades venham 

a causar (segundo critérios de extensão, magnitude, complexidade, probabilidade, duração, 

frequência, reversibilidade e natureza transfronteiriça).212  

Para a autora, as características das atividades quanto à sua dimensão, natureza ou 

localização remetem à intensidade de utilização dos recursos naturais, podendo causar maiores 

ou menores riscos (produção de resíduos, quantidade de poluição, utilização ou não de 

substâncias perigosas, distância de outras instalações, possibilidade de acidentes e efeitos 

cumulativos), o que irá ou não representar a invocação do princípio da precaução.213 

Quanto aos impactos ambientais das atividades, os critérios indicados referem-se, 

respectivamente a: dimensão da área geográfica e da população afetada (extensão),  intensidade 

e profundidade do impacto (magnitude),  existência de interações prejudiciais, sinergias 

negativas e ampliação dos riscos (complexidade), a expressão dos riscos em quantidade ou 

qualidade (probabilidade), se permanentes ou temporários (duração), a repetição do impacto ao 

longo do tempo (frequência), se desencadeado por ação natural ou humana (reversibilidade) e 

se pode afetar terrenos e populações vizinhas (natureza transfronteiriça).214 

O segundo pressuposto/elemento para aplicação da precaução é a incerteza científica, 

analisado por Aragão com base em três situações: naquelas em que há danos reais com causas 

desconhecidas (dúvidas sobre “o quê”); nas que se referem a uma causa hipotética para os danos 

reais, mas resta evidente a causalidade (dúvidas sobre o “porquê”); naquelas em que não há 

                                                           
210 ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revista do Centro de Estudos de 

Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (RevCEDOUA), n. 11, Faculdade de Direto da 

Universidade de Coimbra, pp. 9-53, Coimbra, 2008. 
211 WEDY, Op. Cit., p. 60. 
212 ARAGÃO, Alexandra. Aplicação nacional do princípio da precaução, p. 7. Disponível em 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/24581/1/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20nacional%20do%20princ

%C3%ADpio%20da%20precau%C3%A7%C3%A3o%20%28Alexandra%20Arag%C3%A3o%29.pdf. Acesso 

em 18.dez.2017. 
213 Cada um desses critérios foi mais detalhadamente desenvolvido pela autora em trabalho que merece referência: 

ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revista do Centro de Estudos de Direito 

do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (RevCEDOUA), n. 11, Faculdade de Direto da Universidade 

de Coimbra, pp. 9-53, Coimbra, 2008. 
214 Ibidem. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/24581/1/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20nacional%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20precau%C3%A7%C3%A3o%20%28Alexandra%20Arag%C3%A3o%29.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/24581/1/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20nacional%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20precau%C3%A7%C3%A3o%20%28Alexandra%20Arag%C3%A3o%29.pdf
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dano confirmado, só suposições (dúvidas quanto ao “se”), porém, de probabilidade mínima. A 

autora, nessa última situação, aponta a admissão do conceito de verossimilhança como limite 

mínimo da relevância da incerteza científica para a proteção do meio ambiente ante riscos 

graves e irreversíveis.215 

Cabe observar que os riscos são prováveis, embora incertos, pode-se dizer plausíveis, mas 

que não se trata de um agir por mera suposição. Sabendo-se que, com base em suposições 

aceitáveis, poderá ocorrer um dano, há de se tomar atitude que o evite.216 

Nessa perspectiva, resta evidente que, em face da possibilidade de extensão dos riscos e 

de suas consequências, não se pode esperar que somente após provas irrefutáveis ou por 

comprovação científica precisa se possa tomar uma atitude precaucional. A abordagem em que 

a precaução se circunscreve é a da gestão dos riscos tendente a evitar o dano ou, ainda, de evitar 

que o dano existente perpetue suas consequências.  

Enfatiza Aragão que, na gestão dos riscos, outros princípios auxiliam no controle de 

aplicação da precaução, a citar: proporcionalidade, não discriminação, coerência, análise das 

vantagens e encargos e análise de evolução científica. A autora atribui essa aplicação a uma 

“[...] garantia material de realização efectiva do princípio do nível elevado de proteção 

ecológica.”217 

Ainda sobre a incerteza científica como pressuposto de aplicação do princípio da 

precaução, Aragão sugere a adoção de medidas precaucionais que podem ser urgentes, 

provisórias e proporcionais.218 

Ao se analisar como seriam tomadas essas medidas e em como aplicar os ensinamentos 

da autora, vislumbrando o ordenamento nacional, como medida urgente, seria a admissão de 

tutelas jurisdicionais ambientais, como a tutela inibitória e a tutela de remoção de ilícito, que 

serão abordadas no capítulo seguinte. Como medidas provisórias, pode-se inferir o instituto do 

estudo de impacto ambiental, como modalidade de investigação científica para a instauração e 

prosseguimento de empreendimentos e atividades. Por último, como medidas proporcionais, 

que ocorreriam mais no âmbito administrativo, como, a exemplos, fornecidos por Aragão, 

                                                           
215 Ibidem. 
216 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. A proteção ambiental antecipada: breve análise sobre a aplicação dos 

princípios da prevenção e da precaução nos dias atuais. In: MATIAS, João Luís Nogueira (Org.). Direitos 

fundamentais na contemporaneidade: entre as esferas pública e privada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 

20. 
217 ARAGÃO, Alexandra. O princípio do nível elevado de proteção e a renovação ecológica do direito do 

ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, pp. 264-265. 
218 ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revista do Centro de Estudos de 

Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (RevCEDOUA), n. 11, Faculdade de Direto da 

Universidade de Coimbra, pp. 9-53, Coimbra, 2008. 
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dentre outros seriam a alteração de procedimentos, o envolvimento de entidades especializadas, 

a criação de órgãos de natureza científica com poderes consultivos e deliberativos.219 Quanto a 

este último exemplo, solução parecida é apontada por Wedy, ao citar o exemplo fornecido pelo 

art. 9º da Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas da ONU, por intermédio da criação 

de um corpo técnico permanente para informações técnicas e tecnológicas.220 

Como derradeiro elemento, a inversão do ônus da prova, ao exigir que aquele que intenta 

realizar atividades prove que elas não irão causar danos ao meio ambiente porque, na realidade, 

é o agente que irá lucrar com aquela atividade e não a coletividade.  

Adverte Wedy, entretanto, para a noção de que a obrigação de comprovar a 

inofensividade da atividade escolhida é dos potenciais poluidores, porém de modo 

proporcional, haja vista que a busca pelo risco zero é uma utopia, a despeito de perda de 

importantes benefícios ao ser humano, tanto no âmbito da saúde pública quanto no setor da 

proteção ambiental.221 

Assim, para a aplicação do princípio da precaução, há que se atuar de maneira 

proporcional e ponderada porque, sempre estarão envolvidos interesses econômicos, políticos 

e sociais. O desenvolvimento sustentável, as futuras gerações e a justiça ambiental são institutos 

que também rodeiam a temática da precaução.222  

Por lidar com riscos abstratos, o princípio da precaução possui maior amplitude semântica 

do que o princípio da prevenção e demanda do intérprete do Direito maior cautela em sua 

aplicação, no que os pressupostos do pensamento complexo podem auxiliar na interpretação da 

realidade a ser enfrentada. 

O meio ambiente equilibrado está relacionado às questões mais vitais e elementares da 

condição humana, sendo, ainda, essencial à sobrevivência do ser humano,223 sendo entendido, 

em virtude disto, que o princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se intimamente 

ligado à qualidade ambiental. 

                                                           
219 Ibidem, p. 52. 
220 WEDY, Op. Cit., p. 66. 
221 WEDY, Op. Cit., p. 78. 
222 De forma similar, opina Matias que, aplicado em conjunto com outros princípios ambientais, como o da 

proporcionalidade, o da justiça ambiental e o da informação, o princípio da precaução não será utilizado de maneira 

desmedida. (MATIAS, João Luis Nogueira. Incerteza, Ciência e Direito: o princípio de precaução na 

jurisprudência brasileira. In: FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs.). Temas emergentes 

em jurisprudência, ética e justiça ambiental no Século XXI - Série Prêmio José Bonifácio de Andrade e Silva. 

São Paulo: Instituto O direito por um planeta verde, 2017, v. 2, pp. 189-217. Disponível em 

http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2015/09/ebook_ensaios-premio_Fernanda-Sezerino.pdf. Acesso 

em 07.jan.2018). 
223 SARLET; FENSTERSEIFER, Op. Cit., p. 49. 

http://www.ppgdts.ufpr.br/wp-content/uploads/2015/09/ebook_ensaios-premio_Fernanda-Sezerino.pdf
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Vale ressaltar que a dignidade da pessoa humana possui conceito aberto e plural em razão 

da diversidade de valores que orientam as sociedades contemporâneas. É, ainda, princípio 

fundamental do Estado Democrático de Direito brasileiro, positivado no art. 1º, III, da Carta 

Constitucional.224  

Inspirado na visão humanista kantiana de que o Estado existe em função da pessoa 

humana, ou seja, o ser humano constitui a finalidade precípua, e não o contrário,225 o Ente 

Estatal deverá abster-se da prática de atos que desrespeitem a dignidade da pessoa humana e, 

ainda, procurar proteger os cidadãos das condutas de terceiros ou de situações de ausência de 

condições materiais para o livre desenvolvimento da personalidade, a exemplo, hipóteses de 

necessidades sociais, econômicas e culturais ou inexistência de condições ambientais 

adequadas à sobrevivência.226 

Na perspectiva de melhor compreender a dignidade humana e sua abrangência, 

identificam-se como seus corolários os princípios da igualdade, da integridade física e moral, 

da liberdade e da solidariedade.  

O princípio da solidariedade está baseado em um novo modelo de relacionamento entre 

as pessoas, consequência das tragédias vivenciadas na Segunda Guerra Mundial e das mudanças 

ocorridas após a crise do modelo liberal. 

Assim, a solidariedade social foi inserida pela CF/88 como objetivo fundamental da 

República, no art. 3º, I,227 evidenciando a preocupação central da referida Carta com a dignidade 

da pessoa humana para a defesa dos direitos humanos e para a interpretação de todo o Texto 

Constitucional.  

Nessa perspectiva, a interpretação de Perlingieri, associando o princípio da solidariedade 

ao princípio da igualdade como instrumento e resultado da dignidade do cidadão, conferindo a 

                                                           
224 De acordo com o art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988: 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa 

humana; [...]” 
225 SARLET; FENSTERSEIFER, Op. Cit., p. 45. 
226 BAHIA, Op. Cit., p. 122. 
227 Assim dispõem os incisos I e III da Constituição Federal de 1988: 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; [...].”  

Complementando o inciso I, vale ressaltar o inciso III do mesmo artigo: 

“[...] III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]” 

Embora solidariedade e fraternidade não sejam sinônimos, há referência à solidariedade também no Preâmbulo da 

Carta Constitucional de 88 ao [...] “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna” [...] 
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cada um o direito ao respeito na qualidade de homem e na condição em que possa exercer 

aptidões pessoais.228 

A eleição da solidariedade como princípio normativo se espraia por todo o ordenamento, 

fazendo-o verdadeiro marco jurídico-constitucional e estabelecendo alterações em diversos 

setores, inclusive no Direito privado. Sejam citados a função social da propriedade, a função 

social dos contratos e o próprio conceito de família, que contemporaneamente, se volta a 

albergar espaço para a realização da dignidade de seus membros e da busca pela felicidade.229 

No âmbito da responsabilidade civil, quando o homem se percebe ante a crise planetária 

e ao esgotamento dos recursos naturais, a solidariedade social propõe uma revisitação aos 

fundamentos do instituto, ampliando suas hipóteses legais, atribuindo crescente importância à 

prevenção e à precaução dos danos e propiciando o desenvolvimento de seguros e fundos de 

proteção ambiental derivados de responsabilidade civil.230 

A solidariedade desloca a perspectiva de proteção individualista da responsabilidade civil 

para uma dimensão coletiva em sentido geral, inclusive em termos planetários e de gerações. O 

princípio engloba, assim, as relações entre os integrantes da mesma geração humana e das 

gerações futuras, evidenciando uma dimensão intergeracional. 

É nesse sentido que o art. 225, caput, da CF/88 impõe ao Estado e à sociedade a missão 

de defender e proteger o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, dividindo os 

encargos e a responsabilidade em face das distintas gerações.  

Para Ost, trata-se da obrigação das gerações atuais de assegurar a existência das futuras 

e, ainda, de garantir certos elementos da natureza como “patrimônio comum da humanidade” 

com o caráter de herança a ser preservada e repassada, caracterizando uma verdadeira 

responsabilidade voltada para o futuro.231 A herança a que se refere o autor não deve ser 

transferida em condições inferiores do que foi recebida, sendo a geração presente a guardiã da 

natureza para as gerações futuras.  

Percebe-se que a solidariedade entre as gerações remete à existência de uma equidade 

intergeracional, em que as gerações futuras usufruam, pelo menos, do mesmo direito de acesso 

aos recursos do planeta de hoje. Carvalho, lecionando acerca da equidade entre as gerações, 

como modo de inserção do futuro pelo Direito na tomada de decisões, assim destaca: 

 

                                                           
228 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999, p. 37. 
229 BAHIA, Op. Cit., p. 126. 
230 BAHIA, Op. Cit., p. 126. 
231 OST, Op. Cit., p. 339. 
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A inserção do horizonte futuro e suas indeterminações no processo de tomada de 

decisão jurídica é obtida através de instrumentos, tais como a equidade 

intergeracional, que efetuam a ocultação de um paradoxo fundante da teoria do direito 

moderna: a construção do futuro por meio do direito do passado. A consciência do 

potencial construtivo do direito ambiental é fundamental para o intérprete que, 

mediante os princípios da prevenção, precaução e equidade intergeracional, deve 

inserir o horizonte futuro (necessidades ambientais das futuras gerações) em suas pré-

compreensões decisionais. Essa racionalidade dúplice (programação condicional e 

finalística) fomenta a abertura do direito para a consideração do futuro nas suas 

decisões e a equidade intergeracional atua exatamente como elemento 

propulsionador da comunicação jurídica acerca do risco em matéria ecológica. A 

partir da noção de equidade intergeracional, não há apenas a formação de vínculos 

com o futuro, mas, sobretudo, vínculos intergeracionais envolvidos sob a forma 

jurídica.232 

 

De tal maneira, valores sociais como dignidade da pessoa humana, integridade física e 

também moral, justiça ambiental, meio ambiente, riscos globais e incertezas científicas são 

contemplados em um sistema paradoxal jurídico, exigindo cada vez mais tomadas de decisão 

hoje com vistas ao futuro, em um processo de dialogia complexa em função do antagonismo 

entre presente e futuro, o que se vivencia na realidade e o que está por vir. 

A expressão “futuras gerações” é utilizada pela jurisprudência na ponderação de 

interesses conflitantes e na análise dos riscos ambientais. Em face dos interesses das futuras 

gerações, o Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmando a preponderância da proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado em decorrência da solidariedade intergeracional, da 

prevenção e da precaução, assim se pronunciou na paradigmática decisão sobre o interdito de 

importação de pneumáticos pelo Brasil de origem de países europeus na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 101:233 234 

 
O argumento dos interessados de que haveria afronta ao princípio da livre 

concorrência e da livre iniciativa por igual não se sustenta, porque, ao se ponderarem 

todos os argumentos expostos, conclui-se que, se fosse possível atribuir peso ou valor 

jurídico a tais princípios relativamente ao da saúde e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado preponderaria a proteção desses, cuja cobertura, de resto, 

atinge não apenas a atual, mas também as futuras gerações. 

[...] 

                                                           
232 CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. Coleção prática e estratégia. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017, v. 3, p. 132. 
233 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), ADPF 101-3/DF. Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, 

julgado em 05.08.2009, p. 103-106. Disponível em http://www.stf.jus.br . Acesso em 19.dez.2017. 
234 O referido estudo de caso acompanha de perto algumas observações já desenvolvidas em trabalho elaborado 

em coautoria, apresentado e publicado em 2016, pelo XXV Congresso do CONPEDI, em Curitiba. VIANA, Iasna 

Chaves; VIANA, Emilio de Medeiros. Do ativismo ao protagonismo judicial: por uma atuação transformadora na 

seara ambiental. In: XXV Congresso do CONPEDI - Curitiba. Cidadania e Desenvolvimento Sustentável: o 

papel dos atores sociais no Estado Democrático de Direito. Curitiba: CONPEDI, 2016, v. 2, n. 2, pp. 54-75. 

Disponível em http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID=38868. Acesso em 20.dez.2017. 

 

 

http://www.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629955
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID=38868
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Assim, pelo risco de dano ao meio ambiente ou à saúde pública tem aplicação plena 

o princípio constitucional da precaução ambiental, garantindo-se a supremacia do 

interesse público sobre o particular, na proteção da vida como bem maior à qual a 

Constituição deu especial atenção.  

[...] 

Agora este Supremo Tribunal decide sobre a legitimidade constitucional da norma 

proibitiva de importação de pneus usados e sobre a necessidade de ser ela efetivada 

por todos, incluídos os diversos órgãos do Poder Judiciário. Talvez as próximas 

gerações sequer entendam o que aqui se discute hoje, pois o que num tempo é 

conturbado para novos tempos é apenas o óbvio. Os preceitos fundamentais da saúde 

e do meio ambiente ecologicamente equilibrado são constitucionalmente protegidos 

e estão a ser descumpridos por decisões que, ao garantir a importação de pneus usados 

ou remoldados, afronta aqueles direitos fundamentais. 

[...] (grifos da autora) 
 

Acordos firmados pelo Brasil no âmbito do Mercosul autorizavam a importação de 

remoldados (pneus recapados) oriundos dos países do bloco. A autorização restringia-se ao 

produto final, não às carcaças. Decisões judiciais diversas, oriundas de juízos ordinários, 

passaram a autorizar que também fossem importados pneus remoldados originários de países 

da Comunidade Europeia. Tais decisões, sustentou-se, ignoravam regras infralegais (portarias 

do Departamento de Comércio Exterior – Decex e da Secretaria de Comércio Exterior – Secex, 

resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama e decretos federais) que 

expressamente vedam a importação de bens de consumo usados (especialmente pneus). Da 

mesma forma, ignoravam o teor da Convenção da Basileia, em vigor desde 5/5/1992 e à qual o 

Brasil aderiu (texto aprovado pelo Decreto nº. 875, de 19.7.93). Ali, estabeleceu-se que a 

maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o ambiente dos perigos causados pelos 

resíduos perigosos é reduzir a sua produção ao mínimo, sendo legítimo o direito de qualquer 

Estado soberano proibir a entrada de resíduos perigosos em seu território.  

Com o objetivo de desconstituir tais decisões, a Presidência da República levou a questão 

ao STF. Em alentado voto, que findou por prevalecer, a Ministra Carmen Lúcia reafirma o 

compromisso do STF em proteger o meio ambiente235, mesmo em detrimento da atividade 

econômica. Destaca questões técnicas, relacionadas com a eliminação (queima/destruição) das 

carcaças de pneus, reconhecidas pela Convenção de Estocolmo (realizada em 1972, mas 

somente assinada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº. 5.472, de 20/06/2005). 

Aponta, com veemência, que é vedado ao Poder Público ser insuficiente ou imprevidente 

em suas ações e decisões que tenham o objetivo de dotar de proteção os direitos fundamentais, 

sob pena de a inoperância ou a ausência de ações afetarem o núcleo central desses direitos. Ao 

                                                           
235 O voto menciona expressamente o precedente da lavra do Ministro Celso de Melo, exarado na Medida Cautelar 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.540, onde restou afirmado o compromisso do STF na proteção do 

meio ambiente, em estrita observância ao dispositivo do art. 225 da Constituição Federal de 1988. 



72 
 

cabo, conclui pela constitucionalidade de interpretação que proíba a importação de pneus 

usados de qualquer espécie.  

Na esteira do voto da Relatora, portanto, o STF agiu de modo a dar máxima efetividade 

ao Texto Constitucional, assegurando proteção ao meio ambiente preponderando este em 

comparação a outros valores, no caso, a livre-iniciativa e a livre concorrência (princípio da 

ordem econômica – art. 170, VI, da CF/88).  

Preponderaram, na decisão final, os princípios da prevenção, da precaução e da 

solidariedade intergeracional, em face da potencialidade dos riscos ambientais intoleráveis,236 

caso a atividade econômica que se pretendia desenvolver com a importação de pneumáticos da 

Europa permanecesse sendo autorizada. 

Vale ressaltar, de tal modo, que o princípio da equidade intergeracional refere-se não 

apenas ao homem, como centro do sistema jurídico e dos valores culturais, mas também à 

humanidade.237 Na visão de Ramos Júnior, o núcleo substancial do Direito Ambiental 

Intergeracional é a perpetuação da espécie humana porque não haveria sentido de se determinar 

a preservação do meio ambiente se tal objetivo principal não fosse o de favorecer as futuras 

gerações. Assim, a estrutura preservacionista do Direito Ambiental, com ênfase no aspecto 

intergeracional, tem a preservação da espécie humana como seu núcleo essencial, pois as 

futuras gerações são representantes da humanidade e irão usufruir dos bens economizados no 

presente.238  

Por último, cabe discorrer sobre o princípio da reparação integral do dano que tem 

previsão expressa no art. 944 do Código Civil de 2002 (CC/2002).239 Dada a quebra do 

equilíbrio ambiental, será geralmente impossível retornar à situação anterior, podendo-se tentar 

atingir apenas um estágio próximo do que existia. Pela dificuldade técnica de se recuperar 

integralmente e pelo custo disso, a reparação deve procurar ser o mais próximo da integral, mas 

não se pode dizer igual, devendo ser a mais abrangente possível, envolvendo os danos 

ecológicos puros e, ainda, aqueles causados por intermédio do meio ambiente, tanto os 

individuais ou coletivos, quanto os patrimoniais ou extrapatrimoniais. 

                                                           
236 O conceito de intolerabilidade de riscos encontra-se detalhadamente delineado em: CARVALHO, Délton 

Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2008. 
237 STEIGLEDER, Op. Cit., p. 163. 
238 RAMOS JÚNIOR, Dempsey Pereira. Meio ambiente e conceito jurídico de futuras gerações. Curitiba: Juruá, 

2012, pp. 350-351. 
239 Conforme o art. 944 do Código Civil de 2002:  

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” 
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A disposição do parágrafo único do art. 944 do CC/2002,240 todavia, possibilitando a 

redução da indenização de modo equitativo pelo juiz, em caso de desproporção excessiva entre 

o dano e a gravidade da culpa, não se aplica às questões de danos ao meio ambiente, por algumas 

razões.     

Primeiro, o enunciado do parágrafo em comento configura um retrocesso, fazendo 

renascer o instituto da culpa e revertendo o foco da responsabilidade civil para a subjetividade 

da conduta do agente (culpabilidade). Segundo entendimento já firmado241 e outras previsões 

constitucionais e infraconstitucionais, resta afastada a aplicabilidade do dispositivo em assuntos 

de danos ao meio ambiente. Nesse sentido, igualmente explica Mirra: 

 

Se o legislador, em nível constitucional e infraconstitucional, atento aos meios da 

coletividade na defesa do meio ambiente, traçou um novo perfil para a 

responsabilidade por danos ambientais, com o expresso e deliberado abandono do 

sistema clássico da responsabilidade subjetiva, não há como admitir que, pela via da 

limitação da reparação dos danos, se pretenda retirar toda a força e a amplitude 

conferidas à responsabilidade civil nessa matéria, quando se isentou a vítima (meio 

ambiente-sociedade) da prova da culpa do degradador e se excluiu mesmo qualquer 

discussão a esse respeito em demanda reparatória.242 

 

Destarte, a PNMA e a Carta Constitucional estabeleceram um sistema autônomo para a 

responsabilidade civil por danos ambientais, o que inviabiliza a aplicação das limitações 

previstas pelo CC/2002 para os casos de reparação dos danos ao meio ambiente. 

Para arremate, constata-se que o objetivo principal do princípio da reparação integral do 

dano é a reconstituição do bem ambiental defasado, razão pela qual Benjamin o eleva como um 

dos fundamentos da teoria do risco ambiental, devendo serem “[...] vedadas todas as formas de 

exclusão, modificação ou limitação da reparação ambiental, que deve ser sempre integral, 

assegurando proteção efetiva ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”243 

                                                           
240 Assim dispõe o parágrafo único do art. 944 do Código Civil de 2002: 

“Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 

equitativamente, a indenização.” 
241 Conforme o Enunciado n. 46 da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, o disposto no artigo 944, parágrafo único, do CC/2002 somente se aplica à responsabilidade civil 

subjetiva. Assim consta o referido enunciado: 

“Art. 944: A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente, estabelecida 

no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser interpretada restritivamente, por representar uma 

exceção ao princípio da reparação integral do dano[,] não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva.” 

Jornadas de Direito Civil I, III, IV e V: enunciados aprovados. Conselho da Justiça Federal. Enunciados 

Aprovados: I Jornada de Direito Civil. In: AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de (Ministro coordenador científico). 

Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012, p. 22.  Disponível em 

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-

cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf. Acesso em 29. Jan.2018. 
242 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo e defesa do meio ambiente. São Paulo: Letras Jurídicas, 

2010, p. 449. 
243 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), REsp. 1.198.727/MG. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJ. 09.05.2013. Disponível em http://www.stj.jus.br. Acesso em 29.jan.2018.  

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf
http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf
http://www.stj.jus.br/
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Os princípios aqui elencados têm sido aplicados pelos tribunais pátrios, para fundamentar 

as decisões proferidas no cumprimento da nova ordem constitucional ecológica.  

Sendo assim, todos os princípios justificam a elaboração de um sistema diferenciado para 

a responsabilidade civil por danos ambientais porque eles diferenciam a proteção do meio 

ambiente dos demais conflitos humanos.244 A aplicação deles à responsabilidade civil irá 

realmente renová-la, tanto impedindo casos de irressarcimento, como agindo de maneira 

preventiva e precaucional, solidária, e reparando da maneira mais completa possível as 

situações de lesões ambientais.  

Constata-se a importância do fortalecimento do Direito Ambiental, pois seus 

fundamentos maiores estarão sempre voltados ao equilíbrio do meio ambiente, à melhor 

qualidade de vida e à garantia de perpetuidade do Planeta, sendo o pensamento complexo um 

paradigma a orientar seus aplicadores e estudiosos no enfrentamento das peculiaridades dos 

danos ambientais que serão delineadas a seguir. 

 

3.3 O dano ambiental abordado pelo Direito Brasileiro: suas dimensões e peculiaridades 

 

A nova realidade da Sociedade de Risco faz com que o Direito se volte ao gerenciamento 

dos riscos ambientais, atribuindo uma ressignificação da responsabilidade civil ante a tutela do 

meio ambiente.  

O fenômeno da ecologização do Direito fez com que o meio ambiente, agora nos âmbitos 

jurídicos internacional e nacional, fosse incorporado às normas para engendrar novos conceitos. 

O meio ambiente tem caráter difuso, transindividual e coletivo, e a relação homem-natureza 

tem implicações várias, inclusive, social, política, econômica e jurídica. 

O dano, entretanto, é o foco da responsabilidade civil, instituto oriundo de uma visão 

individualista e patrimonialista, porém desmistificada ao longo do tempo em função dos novos 

desafios da Pós-Modernidade.  

É certo que o dano ambiental se diferencia dos danos comuns em face de suas 

peculiaridades, o que faz da pesquisa em torno dele ter como um dos primeiros desafios a sua 

definição. Pelo fato de não possuir um conceito objetivo, nem existir um “código ambiental” 

que incorpore todos os institutos objetos de estudo do Direito Ambiental, um entendimento do 

que seja dano ambiental é constituído com suporte na explicação do que estabelecem outros 

dispositivos ambientais. De tal modo, o conceito legal de dano ambiental tem sido elaborado 

                                                           
244 BENJAMIN, Op. Cit., p. 17. 
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da conjunção das disposições sobre degradação ambiental e poluição, no art. 3º, incisos II e III, 

da Lei nº 6.938/1981, respectivamente.245 

De tais dispositivos se depreende que a degradação ambiental (gênero) tem conceito mais 

amplo e abrange a ideia de poluição (espécie), que se refere ao comprometimento dos elementos 

da natureza, suas relações entre si e consequências adversas. 

Dano ambiental, segundo Leite e Ayala, é uma alteração indesejável do conjunto de 

elementos do meio ambiente que comprometem seu uso e gozo apropriado, englobando, ainda 

os efeitos do que essa modificação pode trazer para a saúde e interesses das pessoas.246 

 Cabe ressaltar que nem todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano irão 

representar danos ao meio ambiente, apesar de gerarem impactos. Muitas são, inclusive, lícitas 

e autorizadas pelo ordenamento jurídico, mesmo que potencialmente possam vir a causar 

prejuízos a outras pessoas.247 

Nas lições de Prieur, os danos ambientais se caracterizam por elementos não comuns aos 

prejuízos tradicionais, quais sejam: suas consequências são irreversíveis e estão ligadas a 

avanços tecnológicos; são resultantes de poluição cumulativa e sinergética, podem causar 

catástrofes em casos de acumulação em uma cadeia alimentar; seus efeitos podem ser 

transfronteiriços; são danos coletivos por suas causas e seus efeitos; são difusos em sua 

ocorrência e no estabelecimento de seu nexo de causalidade; possuem repercussão quando 

afetam um elemento natural e, por rebote ou ricochete, quando afetam direitos individuais.248  

No Brasil, o meio ambiente possui um conceito amplo, abrangendo a vida em todas as 

suas formas, envolvendo, ainda, elementos naturais, artificiais, culturais e do trabalho. Assim, 

o dano ambiental abarca todas as lesões a esses elementos, quer dizer, aos recursos naturais e 

aos valores culturais, sociais e econômicos. 

Percebe-se que a ambivalência da expressão remete o dano à ideia de lesão, tanto às 

pessoas quanto aos seus bens, envolvendo os bens materiais naturais do meio ambiente e a 

                                                           
245 De acordo com os incisos II e III do art. 3º da Lei nº 6.938/1981: 

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] II - degradação da qualidade ambiental, a alteração 

adversa das características do meio ambiente; III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; [...]” 
246 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 104. 
247 BAHIA, Op. Cit., p. 145. 
248 PRIEUR, Michel. Droit de l’environnement. 5. ed. Paris: Dalloz, 1996, p. 844. 



76 
 

própria qualidade como bem incorpóreo e imaterial e não decorre apenas de atividades 

perigosas.249 

O meio ambiente é dividido, pela doutrina, em macro e microbem ambiental. O primeiro 

se refere ao meio ambiente coletivo, como bem jurídico autônomo, incorpóreo, indivisível e 

indisponível, de interesse público. Refere-se ao próprio conceito de meio ambiente enunciado 

no art. 3º, I, da Lei nº 6.938/1981: “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

O proprietário, sendo público ou particular, não poderá dispor da qualidade do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado que, nesse caso, é de fruição coletiva. 

O segundo se refere aos elementos do meio ambiente que podem ser apropriados em 

decorrência de regime de titularidade de propriedade variado, porém, não exclusiva, obedecidos 

os requisitos legais, como é o caso de propriedade de valor paisagístico250   

Partindo da perspectiva de microbem e de macrobem do meio ambiente, Leite e Ayala 

classificam os danos em espécies diferenciadas: dano ambiental ou reflexo, na primeira 

dimensão e dano ambiental coletivo, na segunda. Os danos ambientais, ademais, podem ser 

classificados de acordo com outros critérios, quais sejam: 1) quanto à amplitude do bem 

protegido (dano ecológico puro, dano ambiental lato sensu e dano individual ambiental ou 

reflexo); 2) quanto à reparabilidade do dano e aos interesses envolvidos (dano ambiental de 

reparabilidade direta e dano ambiental de reparabilidade indireta); 3) quanto à extensão do dano 

(dano patrimonial e dano extrapatrimonial ou moral); e 4) quanto aos interesses objetivados 

(dano que afete os interesses da coletividade e dano que ofenda interesse particular próprio).251 

O critério da amplitude, para os autores, varia de acordo com a conceituação mais restrita 

ou mais ampla de meio ambiente. Dentro da perspectiva de amplitude do conceito de meio 

ambiente, os danos podem ser: dano ecológico puro (aquele que atinge elementos próprios da 

natureza, em sentido restrito), dano ambiental lato sensu (aquele que atinge os componentes do 

meio ambiente e interesses difusos da coletividade) e dano individual ambiental e reflexo 

(aquele que se refere ao interesse próprio do lesado individualmente, relacionando-se ao 

microbem ambiental, e só atingindo o bem ambiental coletivo de maneira reflexa). O parâmetro 

da reparabilidade e do interesse envolvido divide os danos em: danos de reparabilidade direta 

(quando atinge interesses próprios individuais e individuais homogêneos relativos ao microbem 

                                                           
249 BAHIA, Op. Cit., p. 148. 
250 LEITE; AYALA, Op. Cit., pp. 94-97. 
251 LEITE, José Rubens Morato; POLLI, Luciana Cardoso Pilati; MELO, Melissa Ely. Responsabilidade civil 

ambiental.  Manual de Direito Ambiental. LEITE, José Rubens Morato (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 

572-577. Para aprofundamento da classificação apresentada, remete-se à leitura da obra. 
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ambiental, incidindo no meio ambiente apenas reflexamente, sendo o lesado o titular direto da 

indenização) e danos de reparabilidade indireta (quando há interesses difusos, coletivos ou 

individuais de dimensão coletiva e o meio ambiente é reparado indiretamente em sua 

capacidade funcional ecológica, sem o objetivo de ressarcimento de interesses particulares). 

Tomando como preceito sua extensão, os danos podem ser: patrimoniais (nos casos em que 

atinge o patrimônio ambiental material em sua dimensão de microbem ou interesses de natureza 

material ou econômica) e extrapatrimoniais ou morais (nos casos em que a lesão afete valores 

ou interesses não patrimoniais em sentido amplo, como valores de ordem espiritual, ideal ou 

moral). Pelo último fundamento, os danos podem variar conforme os interesses objetivados em 

danos ambientais de interesse coletivo ou de interesse público (aqueles que abalam o meio 

ambiente na dimensão de macrobem ambiental) e danos ambientais de interesse particular 

próprio (os que causam prejuízo às propriedades e interesses particulares, aqui na dimensão de 

microbem, lesionando o meio ambiente naquilo que reflete em interesses individuais).252 

As dimensões do dano ambiental, para Carvalho, não são excludentes entre si, podendo 

um mesmo dano se imiscuir em espécies variadas, seja individual, coletiva, patrimonial e 

extrapatrimonial.253 

De tal modo, a complexidade característica do meio ambiente requer dos aplicadores do 

Direito maior empenho e dinamismo para lidar com as peculiaridades dos danos ambientais, 

porque, na realidade, estas características dificultam a identificação e dimensionamento do 

dano, como também seu percurso causal.254  

Os danos tradicionais são ancorados na certeza, não cogitam na dúvida da lesão sofrida, 

e nesse sentido, vinculam determinado evento de maneira clara ao seu resultado. Ao revés, a 

lesão ambiental, pode ser justificada de modo menos preciso e, por se amparar na teoria do 

risco, assume constatação mais difícil. 

A lesão tradicional afeta a pessoa, sua personalidade, interesses e bens particulares, 

enquanto o dano ambiental irá atingir interesse difuso ou bem da coletividade ou de uso comum 

do povo. 

Quanto aos critérios tempo e espaço, também se constata uma diferença. Enquanto a lesão 

tradicional é atual e local, a ambiental pode ser futura ou eventual ou cumulativa entre gerações, 

                                                           
252 LEITE; AYALA, Op. Cit., pp. 104-106. 
253 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização pelo risco ambiental. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 104. 
254 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; PRIMO, Diego de Alencar Salazar. A responsabilidade civil por dano 

ambiental e o caso Samarco: desafios à luz do paradigma da sociedade de risco e da complexidade 

ambiental. Revista Jurídica da FA7, v. 13, n. 1, pp. 10-30. Fortaleza: RJUR7, 2016, p.12. 
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e geograficamente distinta, dado que, em matéria de meio ambiente, muitas das consequências 

são transfronteiriças. Isso se refere também ao fato da interdependência dos elementos do meio 

ambiente, na medida em que a alteração de um elemento pode alvejar todo o equilíbrio do 

sistema e desencadear efeitos gradativos do todo; ou seja, suas peculiaridades remetem à 

propriedade de irreversibilidade, cumulatividade, indivisibilidade, ubiquidade, reflexibilidade 

e tolerabilidade. 

São irreversíveis porque, a depender da potencialidade e magnitude das lesões, estas 

poderão impedir o retorno do equilíbrio e qualidade ambiental anteriores. Caracterizam-se pela 

cumulatividade porque podem advir de uma acumulação contínua, cujos efeitos podem ser 

posteriores ou não.  A indivisibilidade remete à própria qualidade do bem ambiental que não 

tem como se repartir, e o mesmo raciocínio se aplica ao dano. A ubiquidade significa que não 

existem fronteiras espaciais e temporais para o dano ambiental. Já a propriedade da 

reflexibilidade revela que uma lesão a um bem ambiental natural pode afetar um bem 

individual, como o despejo de produtos químicos em um rio pode contaminar a água de um 

açude de propriedade particular. Por último, o aspecto da tolerabilidade expressa que, a 

depender do local e do tempo em que ocorre, pode vir a ser suportado ou não.255 

Os danos tradicionais são mais facilmente reparáveis ou simplesmente se resolvem com 

a indenização do lesado, ao passo que os ambientais são praticamente irreversíveis, já que, em 

função do alto custo e da dificuldade técnica de reparação, como dito, se tornam em muitos 

casos irreparáveis ou incompensáveis. 

As características dos danos ambientais refletem, por isso, o caráter fluido e, muitas vezes, 

invisível dessas lesões, na medida em que suas consequências só passam a ser percebidas ao 

longo de bastante tempo256 e/ou quando excedem um determinado limite de saturação do 

próprio meio ambiente.  

Por tais motivos é que se constata a preocupação de que o dano ambiental seja restaurado 

da maneira mais integral. A reparação do bem ambiental deve ser a mais abrangente possível, 

                                                           
255 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 4. ed. rev., atualizada e ampliada conforme o novo 

CPC. Bahia: Editora Jus Podvm, 2016, pp. 68-72. 
256 Em outros pontos da pesquisa, foi referenciado o fator tempo como elemento que, além do espaço, interfere nas 

lesões ou efeitos destas no meio ambiente. Quanto ao tempo especificamente, não se pode deixar de comentar que 

a prescrição também se aplica às causas de pretensão reparatória de danos ambientais. Pelo fato de não se ter como 

apontar o marco inicial dos danos ambientais, muitas vezes duradouros, sua demarcação é difícil. Por tal motivo, 

doutrina e jurisprudência têm se posicionado a favor da imprescritibilidade da pretensão reparatória do dano 

ambiental, entendimento este fundamentado pelo reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental, portanto, irrenunciável, inalienável e imprescritível.  
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na tentativa de restituir o meio ambiente ao estado anterior à lesão sofrida, ou seja, busca a 

recomposição, reintegração ou recuperação in situ dos bens ambientais deteriorados.257  

O dever de reparação do dano ambiental decorre da previsão do art. 225, § 3º, da CF/88,258 

e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.259 Os dispositivos preveem a reparabilidade dos danos 

causados sem restrições e pelo simples fato da atividade, independentemente de culpa.260 

Cabe ressaltar que, pelo § 3º, do art. 225, da CF/88, a responsabilidade civil ambiental e 

o dever de reparar os danos causados são atribuídos a todas as pessoas, físicas ou jurídicas. No 

mesmo sentido, a Lei nº 6.938/81, quando admite a responsabilização dessas pessoas (físicas 

ou jurídicas), de Direito público ou de Direito privado, e que tenham causado, direta ou 

indiretamente, danos ao meio ambiente. Ademais, quando uma dessas pessoas é o Estado, 

aplica-se ainda a regra geral da responsabilidade do art. 37, § 6º, da CF/88.261 

Em outras palavras, o Estado pode ser responsabilizado objetivamente por danos 

ambientais. Quando a atividade for por ele exclusivamente exercida, ele responderá objetiva e 

integralmente pelo dano ambiental; entretanto, quando se tratar de atividade exercida por 

terceiro, porém em nome do Estado (casos de prestação e delegação de serviços e, ainda, de 

autorização administrativa), o Ente Público responderá objetivamente, mas com direito de ação 

de regresso contra este último, em caso de dolo ou culpa.  

                                                           
257 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 221. 
258 De acordo com o § 3º, do art. 225, da CF/88: 

“Art. 225.” [...] 

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” [...] 
259 Conforme o § 1º, do art. 14, da Lei nº 6.938/1981: 

“Art. 14.” [...] 

“§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 

da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” [...] 
260 De maneira mais técnica, o art. 2º, incisos XIII e XIV, da Lei nº. 9985/2000 e o Decreto Federal nº 8.972/2017 

diferenciam duas das formas de reparação do dano ambiental, por vezes confundida na legislação ambiental em 

geral. De acordo com os referidos dispositivos da Lei nº 9.985/2000: 

“Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:” [...] 

“XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não 

degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 

possível da sua condição original;” [...] 
261 Estabelece o art. 37, § 6º, da CF/88: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] 

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.” [...] 
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Outro aspecto diz respeito à omissão do Estado no seu dever de proteger o meio ambiente 

e de fiscalizar as atividades que possibilitem danos, assunto que enseja cizânia na doutrina e na 

jurisprudência. Uma corrente entende que tal responsabilidade seria objetiva, mas com a 

desvantagem de que, ao final, o Estado restaria como um “segurador universal” e toda a 

sociedade estaria arcando com o valor da indenização.262 Outra corrente aponta que a 

solidariedade pela responsabilização em tais casos (Ente Público e prestador de serviços) seria 

mais viável, com o inconveniente de que tal opinião contraria as previsões legais do dos arts. 

3º, IV e 14, § 1º da PNMA,263  do art. 37, § 6º, da CF/88 e do dever de maior proteção estatal 

ao meio ambiente. Ademais, há o fato de que o prestador de serviços aufere lucro com a 

atividade e deve suportar os custos com a preservação ambiental.264 

A questão desafia debate amplo, que transcende o objetivo deste experimento. Importa 

evidenciar, para os fins aqui pretendidos, que a mitigação dos prejuízos decorrentes de danos 

ambientais deve se voltar à reparação integral do meio ambiente, seja essa reparação efetivada 

por pessoas físicas ou jurídicas, de Direito público ou de Direito privado. Os danos ambientais, 

entretanto, não podem ser analisados pelo critério econômico generalístico e comumente 

aplicado às outras espécies de danos.  

Como já mencionado, dificilmente a restauração ecológica será plena, justificando que a 

indenização pecuniária seja aplicada em caráter subsidiário e não configurando hipótese de bis 

in idem, sendo constatado tal entendimento como já consolidado pela jurisprudência há certo 

tempo. Veja-se: 

 

PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA 

TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E 

DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS 

ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, 

DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 

83 DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA 

REPARAÇÃO INTEGRAL. 

1. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas 

constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), 

está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da 

reparação integral. Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), 

deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, 

positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização 

dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se 

excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 

                                                           
262 BAHIA, Op. Cit., p. 109. 
263 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção de poluidor na Lei 6.938/1981 e a questão da responsabilidade solidária 

do Estado pelos danos ambientais causados por particulares. In: LEITE, José Rubens Morato; DANTAS, Marcelo 

Buzaglo. (Orgs.). Aspectos processuais do Direito Ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, 

p. 8. 
264 BAHIA, Op. Cit., p. 107. 
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2. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao 

meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo instrumento, submete-se ao princípio da 

adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano 

jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material. Somente assim será 

instrumento adequado e útil. 

3. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá 

ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição 

(permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) 

e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento 

inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação 

sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do 

Consumidor ("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 

código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada 

e efetiva tutela.") e, ainda, pelo art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao 

Ministério Público “IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma 

da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente 

(...)”. 

4. Exigir, para cada espécie de prestação, uma ação civil pública autônoma, além de 

atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria 

a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as 

mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de 

tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em 

prestações de natureza diversa. A proibição de cumular pedidos dessa natureza 

não existe no procedimento comum, e não teria sentido negar à ação civil pública, 

criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos 

direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e 

qualquer outro direito. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.265  

(Grifou-se). 

 

As manifestações posteriores do Superior Tribunal de Justiça266 não se afastam do 

entendimento fixado. De manifestação mais recente, extrai-se o seguinte fragmento da ementa:  

     

AMBIENTAL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. 

NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE   DE   REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA 

DEGRADADA.  PEDIDO INDENIZATÓRIO   DEFERIDO. PRINCÍPIOS DA 

REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-

PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) COM A DE PAGAR QUANTIA 

CERTA (INDENIZAÇÃO).  REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. DANO 

AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º 

DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO 

                                                           
265 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), REsp. 605.323/MG. Rel. Min. José Delgado, Rel. p/ acórdão 

Min. Teori Albino Zavaski, Primeira Turma, DJ. 18.08.2005. Disponível em http://www.stj.jus.br. Acesso em 

29.jan.2018. 
266 A jurisprudência do STJ tem se manifestado pela possibilidade de cumulação e deferimento de pedidos de 

obrigações de fazer e de não fazer, inclusive, de indenização, no âmbito da Lei nº 7.347/85 e da Lei nº 6.938/81, 

como, também, nos casos: REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ. 4.9.2012; 

REsp 1173272 / MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ. 02.02.2011. REsp 1.178.294/MG, Rel.  

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ. 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. 

Ministro Arnaldo   Esteves   Lima, Primeira   Turma, DJ. 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel.  Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJ. 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel.  Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ. 

3.8.2010; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros. Disponível em 

http://www.stj.jus.br. Acesso em 29.jan.2018. 

http://www.stj.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. REVISÃO DE POSICIONAMENTO 

DO TRIBUNAL A QUO. 267 

 

Os pedidos de restauração e de indenização não configuram bis in idem porque possuem 

fundamentos diversos. O primeiro concerne à obrigação de fazer, para que se repare o dano 

ecológico puro; ao passo que o segundo cuida do ressarcimento dos danos materiais 

irreversíveis e extrapatrimoniais. Assim, com o reconhecimento de tais pedidos, na realidade, 

estão sendo compreendidas as várias dimensões do dano ambiental.268 

Evidente é que a restauração deve ser a opção fundamental da responsabilidade civil; 

contudo, as medidas a serem adotadas para proporcionarem a restauração/recuperação natural 

do dano ecológico devem seguir os princípios da precaução e da proporcionalidade, por dois 

motivos. 

Primeiro, porque se deve avaliar se as providências a serem adotadas para a restauração 

do dano ecológico irão efetivamente resultar em uma situação positiva ao equilíbrio 

ecossistêmico ao redor, sob pena de que, no lugar de propiciar qualidade ambiental, poderão 

vir a prejudicar os elementos ecológicos que estejam ali interligados.269 

Segundo, pelo fato de que, em alguns casos, a restauração natural não se mostra possível, 

seja em face de situação de extrema degradação do bem ambiental, seja em consequência de a 

finalidade de qualidade ambiental buscada não ser viável tecnicamente ou até mesmo 

economicamente.  

Em tais situações, deve-se partir para a hipótese de compensação ecológica, na qual o 

bem ambiental degradado será substituído por outro funcionalmente equivalente, que ofereça 

efeito ecológico similar, mesmo que em lugar diverso do primeiro. 

A compensação ecológica seria uma forma de ainda se buscar um restabelecimento do 

meio ambiente lesado com outros recursos naturais, contudo difícil se mensurar qual a 

equivalência funcional a que se refere a norma,270 do mesmo modo que impossível será valorar 

os bens ambientais.  

                                                           
267 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), REsp 1.669.185/RS. Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJ. 20.10.2017. Disponível em http://www.stj.jus.br. Acesso em 29.jan.2018. 
268 STEIGLEDER, Op. Cit., p. 214. 
269 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p. 313. 
270 BAHIA, Op. Cit., p. 165. 

http://www.stj.jus.br/
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Por tal razão, apontam os doutrinadores ambientais que, no sistema jurídico brasileiro, 

quando se tornarem inviáveis as duas modalidades de reparação do dano ambiental (restauração 

natural e compensação ecológica), há que se partir para a adoção da indenização pecuniária.271 

Ainda que a indenização pecuniária vise a garantir uma sanção civil imposta ao causador 

do dano e afastar a ideia de impunidade, o valor que for arrecadado deve ser revertido em prol 

da recuperação do bem degradado, sendo, conforme o art. 13 da Lei nº 7.347/1985, depositado 

em um fundo para a reconstituição desses bens, entretanto, esse sistema ainda não é tão eficiente 

no Brasil. 

O dano ambiental expressa ampla abrangência, ocupando a centralidade da 

responsabilidade civil em face dos prejuízos ao meio ambiente. A complexidade ambiental, as 

incertezas científicas e os problemas para a sua identificação fazem com que a pesquisa se volte 

também ao liame entre suas causas e efeitos. 

 

3.4 Nexo de causalidade: conceito, teorias explicativas e as dificuldades de sua atribuição em 

matéria de danos ambientais 

 

Outra dificuldade a ser enfrentada pela doutrina e pela jurisprudência em matéria de danos 

ambientais diz respeito à comprovação do nexo causal em face dos acidentes ambientais 

vivenciados na Sociedade de Risco. 

O nexo de causalidade tem sido tradicionalmente demonstrado pela relação de causa e 

efeito entre evento (podendo ser mais de um) e resultado (podendo também ser mais de um).272 

Quando esse entendimento é transportado para a abordagem dos danos ambientais, percebe-se 

que a complexidade ambiental reivindica uma flexibilização do nexo de causalidade e um novo 

papel da responsabilidade civil ambiental em face do risco. 

Muitos doutrinadores tendem a diferenciar causalidade material de causalidade jurídica. 

A primeira se preocupa com o fenômeno causal, apreendido na realidade dos fatos. Na segunda, 

aquele evento será dotado de um juízo de valor que o fará de fundamento para a norma 

jurídica.273 Pela causalidade material, vários eventos seriam vistos como causa, entretanto, pela 

                                                           
271 BAHIA, Op. Cit., p. 166; LEITE e AYALA, Op. Cit., p. 223; MIRRA, Participação ...Op. Cit...., p. 449; 

STEIGLEDER, Op. Cit., p. 237. 
272 CARPES, Artur Thompsen. A prova do nexo de causalidade na responsabilidade civil. Coleção o novo 

processo civil. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (Coords.). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 29. 
273 BAHIA, Op. Cit., p. 213. 
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segunda, parecendo mais restritiva, há uma filtragem que delimita o que juridicamente será 

relevante. 

A doutrina procurou desenvolver uma série de teorias para explicar o nexo de causalidade, 

gravitando sempre à órbita das condições que podem ser consideradas como causa jurídica do 

resultado lesivo. Algumas não fazem distinção entre causas e condições (chamadas de 

generalistas), outras diferenciam as condições para eleger uma como causa do resultado 

(chamadas de individualizadoras).274 Algumas serão abordadas resumidamente.    

Pela teoria da equivalência das condições (também conhecida por condition sine qua 

non, ou teoria da equivalência dos antecedentes ou teoria objetiva da causalidade), 

considera-se como causa todos os antecedentes sem os quais o efeito não teria ocorrido. O termo 

equivalência se refere ao fato de que todas as causas são relevantes para o resultado e não há 

uma que determine especificamente o resultado final.275 A crítica que se atribui a ela é o fato 

de que ao associar tantas causas, não haveria distinção jurídica para eleger as mais relevantes. 

Em matéria de responsabilidade civil ambiental, e como no Brasil se adota o modelo objetivo 

de responsabilização, ela expressa o inconveniente de se vincular a uma ideia deveras 

naturalística de causalidade. Ademais, responsabiliza “todos por tudo”, dissolvendo a reparação 

entre muitos agentes e enfraquecendo a função preventiva da responsabilidade civil.276 

Já a teoria da causalidade adequada é uma evolução em relação à anterior, pois leva o 

aplicador do Direito a buscar a causa mais provável (por isso se dizer, adequada) a produzir o 

efeito que se analisa.277 A teoria diferencia a causa do resultado, escolhendo dentre as possíveis 

causas a que, juridicamente, pode ser eleita como adequada ao resultado lesivo.278 Essa 

atribuição será feita com esteio na observação da multiplicidade de casos e posterior 

estabelecimento de um juízo abstrato por prognose póstuma, para se chegar a uma dedução 

provável dos próximos eventos.279 Em uma análise crítica da teoria, percebe-se sua fragilidade 

perante fatos novos e excepcionais, em virtude da atribuição de probabilidade do efeito somente 

em decorrência da repetição de casos anteriores. Apesar, no entanto, de ainda ter um viés de 

associação linear entre causas e efeitos dos danos, já se mostra como uma abertura para a 

                                                           
274 BAHIA, Op. Cit, p. 240. 
275 CARPES, Op. Cit. p. 38. 
276 BAHIA, Op. Cit., p. 242. 
277 CARPES, Op. Cit. p. 41. 
278 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 140. 
279 CARPES, Op. Cit. p. 41. 
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admissão dos juízos de probabilidade para o Direito280 constituir a causalidade jurídica da 

responsabilidade civil em matéria de danos ambientais. 

A teoria do dano direto e imediato (também conhecida como teoria do nexo causal 

direto e imediato ou teoria da interrupção do nexo causal) preocupa-se em diminuir os 

exageros da primeira (condition sine qua non) e da abstração da segunda (causalidade 

adequada), atribuindo a causalidade direta e imediatamente ao seu efetivo resultado. Dela 

decorre a subteoria da necessariedade, propagada por Agostinho Alvim, em que “[...] só se 

reconhece o nexo de causalidade a partir da constatação que o dano é efeito necessário de 

determinado evento”.281 As críticas que se fazem a essa teoria dizem respeito a indefinição do 

que seria “dano direto e imediato” e o fato da impossibilidade de atribuição de responsabilidade 

a danos indiretos e danos por ricochete. Em se tratando de responsabilidade civil ambiental, a 

necessariedade impossibilita a valoração das causas acessórias que contribuem para a 

degradação ambiental e ignora o elemento da incerteza científica e da complexidade ambiental 

dos danos ao meio ambiente, às vezes ainda imateriais.282 

Existe, ainda, a teoria da imputação objetiva, desenvolvida por Karl Larenz, que 

encontra maior aplicabilidade no Direito Penal.283 Por se fundamentar na noção de 

probabilidade, interessa tecer alguns comentários. Essa teoria examina a causa com origem na 

noção de probabilidade ex ante, levando em consideração o risco que irá causar o resultado 

danoso. Percebe-se que, em seu conceito, o agente irá empreender uma atitude arriscada que 

resultará na lesão, ou seja, o risco é da conduta. A probabilidade desse caso é objetiva porque 

o risco advém da atividade desenvolvida pelo agente. 

A teoria da causalidade alternativa dos danos coletivos é uma inovação e se refere às 

situações de causação de lesões em decorrência da conduta de vários agentes ou grupo de 

pessoas/empresas e que consagra a responsabilidade solidária dos poluidores.284 Ressalta 

Carvalho que, nesses casos, há um conflito de interesses entre o direito à reparação integral e a 

expectativa dos responsáveis em estabelecer um limite da responsabilização de cada um dos 

agentes. O autor complementa, exprimindo que, em razão de o bem ambiental possuir caráter 

                                                           
280 Délton Winter de Carvalho e Carolina de Medeiros Bahia possuem esse mesmo entendimento acerca da abertura 

que a teoria da causalidade adequada possibilita à teoria das probabilidades. (CARVALHO. Dano ambiental 

futuro, ...Op. Cit...., p. 141 e BAHIA, Op. Cit., p. 244). 
281 Há quem atribua a Agostinho Alvim o desenvolvimento da teoria da necessariedade. O autor, entretanto, afirma 

que a tese da necessariedade foi desenvolvida por Du Moulin. ALVIM, Op. Cit., pp. 338-342. 
282 BAHIA, Op. Cit., p. 246. 
283 CARPES, Op. Cit. p. 45. 
284 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 142. 
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indivisível e da responsabilização pelo risco, adota-se a solução da regra da solidariedade 

passiva.285 A doutrina e a jurisprudência nacionais seguem nesse sentido. 

Na doutrina, não há um consenso em relação à teoria explicativa do nexo de causalidade 

que melhor se adeque aos casos de danos. Acrescente-se que o enunciado do art. 403 do Código 

Civil de 2002286 é aberto e não afirma qual foi a opção do legislador, cabendo essa missão aos 

aplicadores do Direito. Alguns autores defendem a teoria do dano direto e imediato como a 

melhor, como ocorre com Alvim e Tepedino; outros, como Aguiar Dias e Cavalieri Filho, 

optam pela teoria da causalidade adequada. Leciona Cavalieri Filho que todas as teorias 

abarcam um “roteiro mental a seguir”, sendo a análise da causa, independentemente do modo 

(próximo, direto, necessário, eficiente ou adequado) a verificação da ligação da conduta do 

agente ao dano.287 

Em relação aos danos ambientais, há na doutrina e na jurisprudência o mesmo debate, 

sem se perceber a adoção unânime de uma ou de outra teoria,288 de tal modo que as teorias 

clássicas para análise do nexo causal vão sendo aplicadas para a investigação das lesões 

ambientais, à margem da complexidade que os permeia. 

Cabe discorrer sobre a teoria do risco, concebida no final do século XX, em França, em 

decorrência dos acidentes de trabalho oriundos do desenvolvimento industrial. Sua maior 

contribuição é a dispensa da valoração da conduta do agente, porquanto ela objetiva atribuir o 

prejuízo e a reparação do dano ao autor, independentemente de ter agido ou não com culpa.289 

Essa teoria fundamenta a responsabilidade objetiva, consagrando o risco concreto em vez da 

subjetividade da culpa.  

No Brasil, a doutrina constituiu dois entendimentos acerca da teoria do risco, a depender 

da intensidade de aplicação da responsabilidade objetiva e da extensão do risco. São elas: teoria 

do risco integral e teoria do risco criado. 

                                                           
285 Ibidem, p. 143. 
286 Conforme o art. 403 do CC/02:  

“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos 

e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.” 
287 CAVALIERI FILHO, Op. Cit., p. 55. 
288 Nesse ponto, afirma Bahia que alguns julgados demonstram que o STJ apresenta decisões diversas em relação 

ao nexo de causalidade, ora apontam a teoria do dano direto e imediato, ora apontam a teoria da causalidade 

adequada. São exemplos: REsp 719.738/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ. 16.09.2008; REsp. 1.113.804, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ. 24.06.2010; EREsp. 684.753, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ. 

31.08.2015; REsp 1295221/SC, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ. 10.03.2015. 

Steigleder, de modo diverso, entende que a tendência da jurisprudência brasileira é de adoção da teoria do risco 

integral. BAHIA, Op. Cit., p. 255 e STEIGLEDER, Op. Cit., p. 176. 
289 CAVALIERI FILHO, Op. Cit., p. 152. 
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A primeira, mais abrangente, se preocupa apenas com o dano ocorrido e o nexo de 

causalidade entre a atividade e a lesão. A teoria do risco integral não admite excludentes. Em 

face da existência do dano e comprovado o liame causal entre a atividade do autor e o dano, os 

casos de culpa exclusiva da vítima, ação de terceiros, caso fortuito ou de força maior não irão 

excluir o dever de reparação e indenização do prejuízo. Advertem ainda Leite e Ayala para a 

ideia de que a teoria do risco integral se fundamenta no princípio da equidade, em que, quem 

lucrar com determinada atividade responderá pelo risco ou desvantagem dela resultante.290 

A segunda admite excludentes, entendendo que os prejuízos que ensejam a atribuição de 

responsabilidade devem ser os que de fato advenham da atividade do poluidor. Essa teoria visa 

às atividades lícitas, porém perigosas, em face da sua natureza ou dos meios utilizados, ficando 

o agente sujeito aos riscos e possíveis danos dela provenientes. No Brasil, adeptos dessa teoria, 

defendem o ponto de vista de ser mais adequada, em razão da possibilidade de admissão das 

excludentes de responsabilidade objetiva do liame entre a atividade e a lesão. 

A teoria do risco integral, em face da sua visão por demais punitiva, não releva a ligação 

da conduta e dos danos ocorridos, podendo provocar uma sobrecarga no sistema econômico e 

grande insegurança para os empreendedores,291 apesar de ser a teoria adotada para os casos de 

acidentes nucleares no ordenamento brasileiro. Há na doutrina, entretanto, uma tendência ao 

abrandamento do extremismo dessa teoria, excluindo a responsabilidade civil por danos 

ambientais nos casos em que: i) o risco não foi criado; ii) o dano inexistiu; ou iii) não houver 

relação de causalidade entre o dano e aquele que gerou o risco. 292 

Ressalte-se amplo debate doutrinário em relação às hipóteses de exclusão de causalidade 

e de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente que variam conforme a teoria 

adotada.293 

                                                           
290 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 211. 
291 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ... Op. Cit...., p. 165. 
292 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 211 e STEIGLEDER, Op. Cit., p. 183. 
293 Cabe diferenciar o que sejam caso fortuito e força maior. Força maior é quando o dano é produzido por 

acontecimentos naturais, como raios, inundações, tornados, terremotos. Nas situações de caso fortuito, verifica-se 

a presença de ações humanas, porém de modo não individualizado, como greve, motim, guerras, rebeliões e 

assaltos. Ambos configuram a principal causa de exclusão de nexo causal e são classificados, por parte da doutrina, 

como institutos similares, chegando a serem tratados de maneira conjunta por boa parte das legislações, como é o 

caso do CC/2002, em seu art. 393, parágrafo único, que dispõe: “Art. 393. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” A regra comporta 

exceções: quando houver convenção prévia entre as partes, ou quando estes eventos não constituírem a causa 

exclusiva do evento e o agente será chamado para responder pelo dano. A doutrina estabelece, ainda, uma 

diferenciação entre fortuito interno e fortuito externo. O primeiro se dá quando o resultado danoso advém de uma 

ligação à pessoa ou à empresa da pessoa. O segundo se refere a fato que não tem ligação nem com a pessoa, nem 

com sua empresa; seriam os eventos da natureza ou ordens emanadas do Poder Público. As outras hipóteses de 

exclusão de causalidade previstas na doutrina são o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro. Na primeira, o 

comportamento da vítima interfere no processo causal que já fora iniciado pelo agente e contribui para o evento 
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A relação entre causa e efeito foi estabelecida tradicionalmente em uma racionalidade de 

linearidade. Novas descobertas científicas, estudos sobre Física Quântica e probabilidades, 

entretanto, passaram a interferir em conceitos da ciência, de modo que, verdades tidas como 

absolutas começaram a ruir, na medida em que foi se formando uma nova racionalidade sobre 

os fenômenos da vida.294  

Nessa perspectiva, os danos ambientais se mostram como resultado de várias causas 

concorrentes, sinergéticas ou cumulativas, o que não se encaixa com a ideia de causalidade 

simples/linear. Os fenômenos ambientais interagem circularmente, pois “[...] tanto a causa 

precede ao efeito como o efeito a causa”, se estabelecendo entre eles uma relação de 

retroalimentação. De acordo com Carvalho, 

 

Desta maneira, a causalidade no paradigma da complexidade estabelece uma 

causalidade circular, segundo a qual “tanto a causa precede ao efeito como o efeito a 

causa”. Face à causalidade complexa e circular que envolve, constantemente, os danos 

ambientais, pode-se ter que as mesmas causas podem conduzir a efeitos diferentes 

e/ou divergentes; causas diferentes podem conduzir aos mesmos efeitos; pequenas 

causas podem acarretar efeitos de grande magnitude e vice-versa; algumas causas são 

seguidas de efeitos contrários; um dano é retroalimentado por suas próprias 

consequências; um impacto ambiental ao invés de ocasionar efeitos negativos, acaba 

por ocasionar, em médio prazo, efeitos positivos aos ecossistemas atingidos, entre 

outros exemplos possíveis.295 

 

Como se vê, a matéria enseja muita discussão. Muitas podem ser as causas, as 

consequências e o nexo de causalidade passa a ser algo tormentoso. Em decorrência do grau de 

dificuldade da questão, Carvalho aponta três possibilidades para a atribuição da causalidade 

jurídica em matéria ambiental: a primeira é a adoção de presunções legais contestáveis de 

causalidade associadas ao exercício de atividades perigosas; segunda, atenuação da prova 

(conforme Convenção de Lugano); e, terceira, a adoção de critérios de verossimilhança e 

probabilidade.296 

Em face da complexidade que envolve os danos ambientais e da dificuldade que permeia 

o nexo causal, as teorias tradicionais têm se mostrado inadequadas para a administração das 

lesões ao meio ambiente. Para atender essa realidade é que a doutrina tem se direcionado para 

uma “atenuação do relevo do nexo causal”,297 assim descrita: 

                                                           
danoso. O agente, no caso, fica desobrigado do dever de reparar o dano e a vítima irá suportar o prejuízo sozinha. 

Já pela segunda hipótese, o dano é causado pelo comportamento exclusivo de terceira pessoa, distinta do agente e 

da vítima (podendo ser pessoa física ou jurídica), porém, completamente estranha à relação causal originária. 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil (Lei nº 

10.406 de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 717-741.). 
294 Sobre a divergência das racionalidades, ver item 2.1 do trabalho. 
295 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., pp. 137-138. 
296 Ibidem, p. 139. 
297 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 281. 
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Nem sempre é fácil determinar ou identificar o responsável. Sendo apenas um foco 

emissor, a identificação é simples. Se houver multiplicidade de focos, já é mais difícil, 

mas é precisamente por isso que se justifica a regra da atenuação do relevo do nexo 

causal, bastando que a atividade do agente seja potencialmente degradante para sua 

implicação nas malhas da responsabilidade.298  

 

A visão passa a ser outra, no sentido de que a probabilidade determinante de uma 

atividade ter causado alguma lesão ao meio ambiente enseja a responsabilidade civil ambiental. 

É a teoria das probabilidades, que teve origem em documentos internacionalmente 

produzidos, a mencionar: Proposta Diretiva sobre responsabilidade civil em matéria de resíduos 

sólidos299 e o Convênio do Conselho Europeu sobre responsabilidade civil por danos que 

resultem de atividades perigosas para o meio ambiente, conhecido como Convenção de 

Lugano.300 

Observa-se, destarte, que tanto a Diretiva Europeia quanto a Convenção de Lugano 

estimulam os juízes a mitigarem exigências quanto à causalidade quando a atividade seja 

potencialmente perigosa. Resta autorizado, em decorrência, o deslocamento da interpretação 

que os julgadores deverão realizar de juízos de certeza para juízos de verossimilhança 

(probabilidade).301 

Considerações acerca dos avanços científicos, o progresso da tecnologia e o crescimento 

industrial propiciam dúvidas quanto às consequências das atividades desenvolvidas. Adverte 

Carvalho para a noção de que  

 

[...] a importância de tais considerações é a demonstração da metabolização pelo 

Direito e pela ciência da transição operada nas avaliações causais, de determinísticas, 

características da ciência moderna, para avaliações probabilísticas em relação à causa 

de um dano, características à passagem de uma Sociedade Burguesa para a Sociedade 

Industrial (e potencializada na análise de riscos, inerentes na Sociedade de Risco).302 

 

Defendendo a teoria das probabilidades como uma tendência para descobrir o liame de 

causalidade na responsabilidade civil ambiental, Leite e Carvalho assinalam que esse sistema 

não se confunde com a da presunção de causalidade, mas é um instrumento hermenêutico que 

auxilia a vítima na comprovação do nexo causal. Segundo os autores, a causalidade será 

                                                           
298 Ibidem. 
299 Proposta Diretiva sobre responsabilidade civil em matéria de resíduos sólidos, art. 4.6: “[...] o demandante 

deverá provar o dano ou os prejuízos causados ao meio ambiente e estabelecer a existência de uma considerável 

probabilidade de presença de nexo causal entre os resíduos do produtor e o dano sofrido ou, em seu caso, os 

prejuízos causados ao meio ambiente.” Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0593. Acesso em 25.01.2018. 
300 Convenção de Lugano que menciona no art. 10 do seu texto que o juiz deverá considerar o risco elevado de 

provocar o dano inerente à atividade perigosa para atribuição de responsabilidade civil. Disponível em http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A41988A0592. Acesso em 25.01.2018. 
301 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 196. CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 159. 
302 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ... Op. Cit...., p. 161. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A41988A0592
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A41988A0592
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atribuída quando os elementos apresentados levarem a um “grau suficiente de probabilidade”, 

apurado em laudos periciais com a “decodificação da análise científica para a probabilidade 

jurídica”, em que será imputada objetivamente a responsabilidade, a depender de uma 

causalidade probabilística entre a conduta e a lesão ambiental.303 

A teoria das probabilidades também foi acolhida pela Diretiva 2004/35/CE, com as 

modificações dadas pela Diretiva 2006/35/CE (o ordenamento jurídico português a introduziu 

por meio do Dec.-Lei 147/2008), ambas do Parlamento do Conselho. O Dec. Lei 147/2008 

admite em seu texto que em casos de danos ambientais decorrentes de caráter difuso e na 

possibilidade de se estabelecer uma relação causal entre os danos e as atividades lesivas, o 

mesmo será apreciado pelo critério da verossimilhança e da probabilidade, o que demostra um 

instrumental diferenciado para a comprovação do nexo causal em situações de danos ao meio 

ambiente.304 

Os danos ambientais da atualidade carecem de um sistema especial de responsabilidade 

civil ambiental, dispensando grau de certeza tão elevado quanto o exigível para os danos 

comuns.305 A determinação do nexo de causalidade na seara ambiental é uma tarefa árdua. A 

teoria das probabilidades se mostra como alternativa para efetivar a proteção do meio ambiente. 

A nova ordem de danos e riscos ambientais, marcados pela incerteza, mas que tenham uma alta 

probabilidade de relação de causa e consequência, pode ser auxiliada por essa modalidade de 

constatação do nexo causal. 

As peculiaridades que permeiam o dano ambiental fazem com que a responsabilidade 

civil ambiental assuma novas funções. A mera subsunção dos pressupostos do Direito Privado 

(Modernidade/liberdade/individualismo/cartesiano) para o Direito Ambiental (Pós-

Modernidade/solidariedade/difuso/complexo) não possuem a força necessária para a gerência 

mais incrementada e complexa da Sociedade de Risco. 

Diante disso, o próximo capítulo passa a delinear quais instrumentos do Direito Civil e 

Processual Civil podem ser utilizados no intuito de que a responsabilidade civil exerça função 

mais preventiva e cautelosa no gerenciamento dos novos riscos e da complexidade ambientais. 

                                                           
303 CARVALHO, Délton Winter de; LEITE, José Rubens Morato. Nexo de causalidade na responsabilidade civil 

por danos ambientais. Revista de Direito Ambiental, v. 12, n. 47, pp. 76-95, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

jul.-set./2007, p. 89. 
304 Diretiva 2004/35/CE do Parlamento europeu e do Conselho, de 21.04.2004: 

“Art. 5º: A apreciação da prova do nexo de causalidade assenta num critério de verossimilhança e de probabilidade 

de o fato danoso ser apto a produzir a lesão verificada, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto e 

considerando, em especial, o grau de risco e perigo e a normalidade da ação lesiva, a possibilidade de prova 

científica do percurso causal e o cumprimento ou não de deveres de proteção.” Disponível em http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035. Acesso em 25.01.2018. 
305 BAHIA, Op. Cit., p. 272. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035
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4 ELEMENTOS PARA EFETIVAÇÃO (OU ESTABELECIMENTO) DE UMA 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO MEIO AMBIENTE ANTECIPADA  

 

O Direito Civil é um direito de bens, e a responsabilidade civil, pela sua flexibilidade 

histórica, tem se voltado à reparação da pessoa que sofre o prejuízo. A reparação ambiental, 

como consequência da lesão patrimonial do indivíduo, não tem resolvido o problema da 

banalização da natureza, porque não se pode continuar a tratar o meio ambiente como mera 

decorrência do patrimônio individual. Nessa perspectiva, como o meio ambiente pode ser 

protegido pela responsabilidade civil? Como pode a responsabilidade civil enfrentar os danos 

ambientais?  

Os riscos estão intimamente relacionados com os danos ambientais. Por tal razão, a 

doutrina ambiental se preocupa em estudar o problemático desafio de como gerenciá-los, 

propondo sua inserção no Direito, objetivando, ainda, a prevenção do meio ambiente e como 

maneira de garantir este às futuras gerações.  

Com esta intenção, o capítulo foi dividido em cinco partes. A primeira aborda a teoria da 

responsabilidade civil pelo risco intolerável, seguida por uma interpretação dos institutos do 

abuso de direito e da função social da propriedade. Assim, para discorrer sobre elementos para 

uma maior efetivação da responsabilidade civil ambiental em face dos riscos e da complexidade 

ambientais, serão delineados, na sequência, aspectos referentes à relação jurídica ambiental 

continuativa, as tutelas ambientais preventivas e a regra da dinamização do ônus da prova 

aplicada na seara ambiental. 

 

4.1 A responsabilidade civil ambiental pela criação de atividade de risco intolerável 

 

Os princípios da prevenção e da precaução validam a ideia de que Estado e coletividade 

adotem atitudes em prol do meio ambiente e se oponham às degradações ambientais. A 

emergência da Sociedade de Risco, produtora de riscos transtemporais e transfronteiços, 

invisíveis e de consequências incognoscíveis, remete a uma adequação da responsabilidade 

civil ambiental, não só voltada às hipóteses de danos concretizados, mas que tenha olhos postos 

àquilo que pode ameaçar o equilíbrio do meio ambiente. 

Como salientado em momento anterior do trabalho sob relação, a função preventiva da 

responsabilidade civil ocupava um posto secundário,306 em virtude do pensamento liberal e 

                                                           
306 Vide item 3.2 
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individualista que influenciou a formação civilista e processual civil clássica, preocupada com 

o patrimônio e o desenvolvimento das relações econômicas. Nesse sentido, a responsabilidade 

civil ficou sendo sempre atrelada à reparação em pecúnia. 

O advento dos valores sociais, o enaltecimento dos princípios constitucionais pela Carta 

Cidadã, o reconhecimento do meio ambiente como direito fundamental e a objetivação da 

responsabilidade civil fazem com que a preocupação com a antecipação aos fatos danosos 

ganhe força.  

A prevenção emerge como necessidade para a proteção do meio ambiente e dos grupos 

mais vulneráveis, ou seja, direitos extrapatrimoniais e bens de titularidade difusa podem ser 

melhor protegidos quando da efetivação de tutelas anteriores à lesão ou ameaça de lesão. Tanto 

que podem ser encontrados, no ordenamento jurídico, muitos dispositivos que remetem à tutela 

dos direitos em momento prévio, como os incisos VI, X, XI e XII, do art. 5º da CF/88, o inciso 

XXXV, do mesmo artigo (tido como princípio geral de prevenção) e o art. 12 do CC/02. No 

âmbito do Direito Ambiental, o risco e sua preocupação preventiva e precaucional estão 

delineadas pelo caput e incisos IV, V e VII do § 1º do art. 225 da CF/88.  

A proteção ambiental visa a impedir a degradação do meio ambiente, mediante o controle 

de atividades que ofereçam risco para a vida, para a sua qualidade e do meio ambiente e que, 

de algum modo, comprometam a função ecológica dos elementos bióticos e abióticos que 

integram o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tudo como maneira de concretizar os 

princípios da prevenção, da precaução e da equidade entre as gerações presentes e futuras. 

Todas as atividades humanas são geradoras de impactos ambientais e algumas dessas 

atividades são ensejadoras de riscos. O risco zero, entretanto, é uma utopia, na medida em que 

o ser humano desenvolve atividades em constante relação com o meio ambiente. Por vezes, 

algumas dessas atividades figuram como agressividade ao equilíbrio ambiental, mas são social 

e ambientalmente suportadas. É o caso das consequências do desenvolvimento da tecno ciência 

e da urbanização das cidades, como os efeitos da poluição sonora, das ondas de rádio e 

comunicação, do transporte aéreo, dentre outros. 

De tal modo, se questiona até onde, se utilizando dos recursos ambientais, o homem pode 

exercer suas atividades sem agredir o meio ambiente ao ponto de prejudicá-lo. Há um limite 

para isso que, a depender da quantidade e/ou intensidade da utilização dos elementos da 

natureza, os efeitos do exercício de uma atividade poderão ser suportados pelo meio ambiente 

e pela sociedade?  
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Malgrado existir na doutrina e na jurisprudência o princípio do limite da tolerabilidade 

como o nivelamento entre as intervenções humanas em face dos elementos naturais e dos 

valores que regem a harmonia dos fatores ambientais, este não significa uma autorização para 

degradar.307 

Referido princípio configura a necessidade de que se reconheça que dano e ilicitude não 

são sinônimos, na medida em que nem todo ilícito terá como consequência um dano e muitos 

danos ambientais são originários de atividades lícitas, desenvolvidas em decorrência de 

previsão legal e após autorização pelos órgãos ambientais.  

O que fundamenta a concretização de um dano ambiental em decorrência de uma 

atividade de risco e que exceda o limite de tolerabilidade é quando, ultrapassados os níveis de 

segurança, se configure uma perda do equilíbrio ambiental; em outras palavras, quando a 

capacidade de uso do bem ambiental ou a capacidade funcional ecológica protegida pelo Direito 

encontrar-se prejudicada.308 

De maneira concomitante, no contexto da Sociedade de Risco, onde as relações causais e 

a concretude lógica entre situações de riscos e danos são marcadas pelas incertezas científicas, 

se faz mais adequada a admissão de um juízo de probabilidades.  

Em tais casos, o nexo de causalidade substituindo o critério clássico de vínculo 

naturalístico ou material entre um fato e um dano passa a significar um liame de probabilidade 

que associa uma atividade intolerável de risco (ensejadora de dano) a uma probabilidade de 

dano.309 Há uma flexibilização do nexo causal, partindo-se de um parâmetro de certeza para um 

raciocínio de alta probabilidade de concretização do dano ou uma probabilidade determinante 

de ocorrência futura de um dano, um juízo de verossimilhança sobre uma determinada relação 

causal ou sobre um determinado resultado prejudicial.310 

Nessa perspectiva, ante situações de risco, o degradador deve atuar de modo que o dano 

ambiental não se concretize, caso contrário, a existência de probabilidade relevante de que o 

dano irá se materializar, já permite que lhe sejam impostas sanções civis para que as ameaças 

intoleráveis originárias de sua atividade de risco não se consubstancializem.311 

                                                           
307 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryk de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 201. 
308 Ibidem, p. 202 
309 BAHIA, Carolina de Medeiros. Noção jurídica de risco ao meio ambiente e sua proteção no sistema brasileiro 

de responsabilidade civil ambiental. Revista de Direito Ambiental, v.19, n.73, pp. 123-140, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, jan.-mar./2014, p. 134. 
310 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 197. 
311 Ibidem. 
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Portanto, em casos de atividade produtora de risco intolerável, faz-se necessário o exame 

prévio da situação, para que se identifique se o desenvolvimento da atividade já causou algum 

dano ou não. Na hipótese de alguma lesão ambiental ainda não ter se materializado, a imputação 

da responsabilidade civil será de imposição de medidas preventivas ou precaucionais, a fim de 

minimizar seus efeitos ou, melhor, impedir sua concretização. A outra possibilidade é a de já 

ter ocorrido o dano. Nessa situação, as medidas referidas anteriormente também serão impostas. 

Deve-se investigar, entretanto, se a degradação gerada tem relação provável com a atividade do 

agente ou se é consequência de algum dever de prevenção ou precaução descumprido pelo 

autor, em que o juiz utilizará de presunção de causalidade.312 As presunções representam o 

raciocínio que o aplicador do Direito deve desenvolver em casos de dificuldade para a 

identificação e comprovação do nexo causal, permitindo a formação de um juízo fundado na 

observação do que acontece de ordinário. Elas representam um mecanismo muito útil para 

situações de dificuldade probatória, tal como acontece em demandas ambientais, ademais sob 

a perspectiva de se analisar situações de probabilidade de riscos como aqui se discute. Para 

tanto, o magistrado irá se valer das regras de experiência, entendidas como aquelas que 

acontecem comumente na sociedade ou são de origem confiável e segura.313 Há de se destacar 

que não se deve admitir que a lei regule sua aplicabilidade, apesar de haver previsão expressa 

quanto a elas, conforme o art. 375, do CPC/2015.314 Percebe-se que há expressa autorização 

para o emprego das regras de experiência pelo juiz, salvo se estas não forem objeto de presunção 

legal.315 

Com ênfase, a existência de uma probabilidade relevante de concretização de um dano já 

enseja imposição de sanções civis a quem, por meio do desenvolvimento de atividades de risco, 

amplia as chances de materialização de ameaças intoleráveis contra o meio ambiente.316  

O nexo de causalidade se afasta do critério finalístico/material da relação entre evento e 

consequência e se revela como “[...] um elo de probabilidade entre uma ameaça intolerável de 

dano futuro (risco) a uma atividade”.317 

                                                           
312 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 279. 
313 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: Jus Podvm, 2015. 
314 Conforme o art. 375, do CPC/2015: 

“Art. 375.  O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 

acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.” 
315 Cabe diferenciar que as presunções legais são as que decorrem do raciocínio do legislador e restam 

determinadas em lei. DIDIER JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, ...Op. Cit.. 
316 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 280. 
317 Ibidem. 
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Nas lições de Carvalho, o risco se comunica no Direito como a inserção do futuro na 

reflexividade dos processos de decisão jurídica,318 atribuindo responsabilização civil a quem, 

desenvolvendo atividades arriscadas, em nível intolerável, comete dano ambiental, 

configurando, ao final, também ilicitude civil.319  

Não é qualquer ameaça que legitima a responsabilidade civil ambiental, mas aquela que 

exceda os limites de tolerabilidade. 

A intolerabilidade a que se refere Carvalho será aferida com base em dois elementos: i) a 

alta probabilidade de concretização do dano no futuro, e ii) a magnitude dos riscos, a partir de 

avaliação da gravidade e do grau de reversibilidade dos riscos.320 Os dois critérios deverão ser 

determinados por estudos técnicos transdisciplinares que atendam à complexidade que permeia 

a avaliação de riscos ambientais.  

O segundo critério, magnitude dos riscos ambientais, por sua vez, se configura pela 

intensidade e profundidade que a lesão pode causar, em razão de suas características temporais, 

espaciais e do próprio objeto tutelado.321 Deve contemplar ainda a sua potencialidade de 

comprometimento da capacidade funcional dos ecossistemas e a capacidade de aproveitamento 

desses elementos naturais pelo homem.322 

Medidas preventivas e precaucionais podem ser tomadas para se impedir a concretização 

dos danos. Como todo o desenvolvimento humano gera riscos, cabe ao aplicador do Direito 

sopesar a probabilidade, a irreversibilidade e a gravidade das possíveis lesões para melhor 

constatar o dever de preventividade que se busca, pelo fato de que, repita-se, nem todo risco ao 

meio ambiente pode ser considerado ilícito ambiental.323 

                                                           
318 A doutrina desenvolvida pelo autor evidencia sua constante preocupação em inserir o paradoxo futuro no Direito 

para fomentar a observação do futuro (em vez do passado, como o faz o direito tradicional) para as tomadas de 

decisões jurídicas. Assim, ele coloca: “O paradoxo fundamental do direito ambiental consiste exatamente em sua 

principal função, ou seja, se antecipar aos danos futuros, utilizando-se dos instrumentos principiológicos e 

processuais vigentes. Contudo, em muitos dos casos que envolvem questões de risco, perigo, ou mesmo de dano 

ambiental, não há conhecimento científico, nem experiência jurídica anterior para ser tomada em consideração 

como precedente. Para tanto, o direito ambiental deve criar um instrumental jurídico, suficientemente complexo 

para lidar com a incerteza das consequências futuras de determinadas atividades, com a complexidade das reações 

ambientais de danos presentes e futuros e com o controle e da regulação das inovações tecnológicas. Portanto, 

pode-se constatar a formação de uma justiça intertemporal, fundada em direitos e obrigações intergeracionais.” 

(CARVALHO, Délton Winter de. Gestão jurídica ambiental. Coleção prática e estratégia. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017, v. 3, p. 130). 
319 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização pelo risco ambiental. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 183. 
320 Ibidem, p. 216. 
321 ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revista do Centro de Estudos de 

Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente (RevCEDOUA), n. 11, Faculdade de Direto da 

Universidade de Coimbra, pp. 9-53, Coimbra, 2008, p. 30. 
322 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 216. 
323 Ibidem, p.  217. 



97 
 

A jurisprudência tem estabelecido entendimento no sentido de assegurar a prevenção e a 

precaução dos danos ambientais; entretanto, a adoção da teoria da responsabilidade civil pela 

criação de risco intolerável e a imputação de medidas preventivas anteriores à materialização 

do dano oferecem tanto maior proteção ao meio ambiente como maior embasamento teórico às 

decisões proferidas.324  

Além de representar a imposição de deveres, a criação de risco intolerável pode dar causa 

a danos presentes ou atuais, o que enseja o dever de reparação, a ser determinado, sobretudo, 

por intermédio de providências de urgência, mais especificamente, com a utilização das tutelas 

ambientais preventivas que serão abordadas em tópico próprio do presente estudo. 

Frise-se que a lesão advinda em decorrência de atividade arriscada, desenvolvida 

excessivamente, ou melhor, intoleravelmente, é a que atesta a chamada “ilicitude sem dano”, 

em situações de riscos ambientais, na medida em que tais riscos podem ocasionar lesões social 

e ambientalmente negativas.  

Percebe-se que, ao agir de tal modo, o agente excede os limites legais referentes aos fins 

sociais, econômicos, de boa-fé e dos bons costumes, como se verá a seguir. 

 

4.2 A teoria do abuso de direito e o princípio da função social da propriedade 

 

A teoria do abuso de direito surgiu ante a necessidade de se controlar o exercício amplo 

e absoluto dos direitos subjetivos.  

Tem como pilar o respeito aos direitos alheios e os valores centrais do sistema, quais 

sejam a boa-fé, os bons costumes, como também os fins sociais e econômicos dos direitos, que 

trazem como amparo a ética e a solidariedade constitucional.325 

A doutrina é controversa quanto a sua origem. Uma parte defende a existência de alguns 

de seus fragmentos no Direito Romano, apesar de os romanos não terem conhecido a categoria 

do direito subjetivo, encontrando, em Cícero, máximas que atestam essa origem, como no 

princípio summun jus, summa injuria.326 

Para Menezes Cordeiro, a teoria advém dos sistemas centrados no direito subjetivo, 

apesar de servir para rever o seu conceito. O autor aponta que o berço da moderna teoria do 

                                                           
324 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 287. 
325 LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso do direito. Revista dos Tribunais, ano 

98, v. 885, pp. 49-68, jul./2009, p. 50. 
326 LOPEZ, Op. Cit., p. 53. 
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abuso de direito foi a França, onde doutrina e jurisprudência desenvolveram trabalhos e 

decisões que associavam a referida teoria aos direitos de vizinhança e de propriedade.327 

A definição do instituto permanece em aberto, vinculando-se tanto à boa-fé objetiva, 

quanto cumprimento de alguns institutos jurídicos, ou ainda, a deveres morais referentes à 

norma. Alguns doutrinadores o entendem como extensão da ideia de culpa, outros o identificam 

como ato ilícito ligado à responsabilidade objetiva e, ainda, outros que o qualificam como 

categoria autônoma, próxima ao ilícito.328  

Referida teoria foi estabelecida com o intuito de que a moderação social prevaleça e que 

o egoísmo humano seja freado.329 Apesar de se assemelhar ao ato ilícito, e, ainda ensejar 

responsabilidade civil, para sua configuração, prescindem os requisitos da voluntariedade ou 

da culpabilidade. 

O art. 187 do CC/2002 prevê que também comete ato ilícito aquele que age de forma 

abusiva no exercício de seu direito. O art. 188, também do CC/2002, em seu inciso I, define 

que não constituem atos ilícitos “[...] aqueles praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido”; ou seja, agir abusivamente significa exercitar um direito de 

modo irregular. Caso o exercício do direito extrapole seus fins sociais e econômicos, violando 

a boa-fé e os bons costumes, essa conduta não será entendida como regular, podendo ser 

proibida, visto que abusiva. 

Assim, o agente que comete abuso age aparentemente dentro da esfera jurídica, porém, 

extrapola os limites do razoável, caracterizando o excesso aos limites de seu direito. Por tal 

motivo, a conduta abusiva merece reprimenda por violação da finalidade da lei e dos princípios 

da equidade.330 

O abuso de direito reflete em seu conteúdo um ato lícito em seu início, transformando-se 

em ilícito pelas consequências, o que faz perceber sua natureza jurídica mista, entre o ato 

jurídico e o ato ilícito.331  

Na vida em um mundo complexo, onde com frequência se convive com muitos interesses 

sociais e econômicos, é comum que o exercício de direitos extrapole seus limites, causando 

                                                           
327 MENEZES CORDEIRO. Da boa fé no Direito Civil. 6. Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2015, pp. 661 e ss. 
328 LOPEZ, Op. Cit., p. 53. 
329 LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. rev. e atual. pelo prof. Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1998, p. 1998, p. 205 
330 SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni. Risco ecológico abusivo: a tutela do patrimônio ambiental nos 

processos coletivos em face do risco socialmente intolerável. Caxias do Sul, RS: Educs, 2014, p. 227. 
331 LEITE, Gisele; HEUSELER, Denise. A evolução da responsabilidade civil na sistemática civil 

brasileira. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 13, no 1128. Disponível em: 

<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=3134> Acesso em: 27.jan. 2018. 
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prejuízos a terceiros. Com efeito, o abuso de direito visa a que o exercício de direitos subjetivos 

deixe de ser absoluto, albergando a nova concepção de proteção da dignidade do ser humano e 

de uma sociedade justa, livre e solidária.332 

No exercício de atividades econômicas ou de propriedade privada, apesar de a 

Constituição lhes conferir proteção, podem ser constatadas situações de risco ambiental 

intolerável de ocasionar alta probabilidade de concretização do dano ou uma probabilidade 

determinante de ocorrência futura de um danos graves e irreversíveis, que justifiquem a 

obrigação dos empreendedores ao cumprimento de algumas exigências, para que se impeça a 

materialização dos danos ou que, ao menos, se reduza a sua potencialidade lesiva. 

Não cumprir as exigências ora referidas, portanto, caracteriza abuso de direito, violando 

os princípios da prevenção, da precaução e da própria função social da propriedade. 

Sobre a função social da propriedade, interessa esclarecer que esta se insere também no 

âmbito do conflito entre os interesses individuais e coletivos, na medida em que a Constituição 

destinou à propriedade uma gama de direitos e funções, cujo exercício pode ser prejudicado 

mutuamente.333 

A visão de propriedade como absoluta e exclusiva do indivíduo não condiz com a 

realidade contemporânea. A liberdade individual e a segurança jurídica eram os fundamentos 

do Estado Liberal. Novas demandas sociais, porém, a industrialização e o progresso tecnológico 

se fortaleceram com o surgimento do Estado Social. Os direitos fundamentais, a solidariedade 

e a justiça social passaram a ser o foco do intervencionismo estatal.  

O advento do Estado Democrático de Direito e os crescentes interesses sociais 

culminaram no fenômeno da constitucionalização do Direito Civil, já referido na pesquisa. 

Efetivamente, institutos antes restritos ao Direito Civil, passaram a participar da tessitura 

constitucional, recebendo influência dos princípios constitucionais, notadamente os princípios 

da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 

Assim, a Ecologização do Direito e o debate em torno do direito de propriedade permeiam 

as disposições legais sobre função social da propriedade, tanto que o direito de propriedade, 

outrora ilimitado, passou a ser vinculado à sua função social e, ainda, à função ambiental, como 

conciliação do desenvolvimento econômico com o equilíbrio ecológico.334  

                                                           
332 RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. O abuso do direito e a justiça social. In: FILOMENO, José Geraldo 

Brito; WAGNER JÚNIOR, Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato Afonso. O Código Civil e sua 

interdisciplinaridade: os reflexos do Código Civil nos demais ramos do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, 

p. 229. 
333 SILVEIRA, Op. Cit., p. 230. 
334 MATIAS, João Luis Nogueira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva . Propriedade, meio ambiente e empresa: 

dos condicionamentos ao exercício da empresa em razão do Direito Ambiental. In: WACHOWICZ, Marcos; 

http://lattes.cnpq.br/8192937377585273
http://lattes.cnpq.br/9420381711392213
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A propriedade, assim, atinge novos horizontes. Torna-se um instituto que abrange direitos 

e deveres diversos, de proprietários e de não proprietários, 335 ao ponto de  não mais se falar em 

propriedade unitária, mas em tipos de propriedade.336  

A função social integrando a própria estrutura da propriedade, passou a adequar o direito 

de propriedade à realidade social específica. Então, o Direito começou a remodelar o conceito 

de patrimônio, positivando a função social em vários trechos do ordenamento jurídico.337 

Percebe-se a ligação dos institutos abuso de direito e propriedade, ao passo que o 

proprietário também não pode, ao exercitar seu direito de propriedade, agir de maneira abusiva, 

nem sob a perspectiva social, nem sob a perspectiva ambiental. O exercício ambientalmente 

lesivo da propriedade significa descumprimento da sua função social e, por via de 

consequência, um abuso de direito.338  

De tal sorte, atividades que criam risco intolerável caracterizam o abuso de direito porque 

violam o direito constitucional do meio ambiente equilibrado, que também fundamenta o 

exercício da função socioambiental da propriedade. O meio ambiente, como bem de titularidade 

                                                           
MATIAS, João Luis Nogueira. (Coords.). Propriedade e meio ambiente: da inconciliação à convergência. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, v. 1, pp. 22-52. Disponível em 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/funjab-livro-propriedade-e-meio-ambiente.pdf. Acesso 

em 07.jan.2018). 
335 LOUREIRO, Francisco Eduardo.  A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 188. 
336 LOUREIRO. Op. Cit., p. 61.  
337 De acordo com os arts. 5º, XXII e XXIII, e 170,  II e III, da CF/88: 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá 

a sua função social; [...]” 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] 

II - propriedade privada; III - função social da propriedade;” [...] 

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem estar de seus habitantes. [...] § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” [...] 

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e 

graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das 

disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores.” 

Conforme o art. 1.228, § 1º do CC/2002: 

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 

com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.” 
338 SILVEIRA, Op. Cit., p. 232. 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/funjab-livro-propriedade-e-meio-ambiente.pdf
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difusa, não pode ser lesado em decorrência de risco abusivo, o que, do ponto de vista coletivo, 

se presume lesivo.339 

Dano e risco possuem forte ligação. Por tal pretexto, é necessária a inserção do risco pelo 

Direito para focar na atividade e não no dano. Como salienta Silveira, 

 

Problematizar o risco significa questionar a atividade propriamente dita, se os riscos 

que ela produz são socialmente aceitáveis, toleráveis em termos científicos, sociais e 

econômicos. Atividades lícitas, que produzem riscos ecológicos intoleráveis, 

caracterizam a inobservância da função socioambiental da propriedade e o uso 

abusivo do direito, porquanto excedem sua finalidade social e econômica. Importante 

é observar que o direito material existe, no caso. O que não existe são os 

procedimentos adequados à efetivação desses direitos, além de uma série de 

condicionantes de caráter extrajurídico. [...]340 

 

Apesar de os exercícios da atividade econômica e da propriedade privada representarem 

direitos fundamentais, constitucionalmente previstos, sujeitar o meio ambiente e a coletividade 

à ameaça de danos graves e irreversíveis, mas de considerada probabilidade, infringe os 

princípios da prevenção, da precaução e da própria função social desses direitos, o que justifica 

que sejam determinadas medidas para a mitigação da potencialidade do dano ou que evite sua 

concretização.341 

A adoção da teoria da responsabilidade civil ambiental pelo risco intolerável com a 

interpretação dos institutos do abuso de direito e da função socioambiental da propriedade 

podem contribuir para uma melhor compreensão e para a efetividade da proteção ambiental.  

A nova realidade da Sociedade de Risco, estruturada em uma Modernidade reflexiva e de 

incerteza científica, é demarcada pelo surgimento de riscos para os quais a gravidade e até a 

possível irreversibilidade dos danos em caso de materialização constituem elementos de 

ponderação para a tomada de decisões.342 Assim, a responsabilidade civil ambiental passa a 

exercer uma função preventiva e precaucional que irá se somar às outras já existentes (subjetiva 

e objetiva). Esta nova responsabilidade civil representa uma “camada sucessiva” àquelas e tem 

dupla dimensão: i) fundada na ameaça de uma sanção – dimensão dissuasória; e ii) apoiada na 

prevenção à concretização de danos graves e irreversíveis – nova função antecipatória.343 

Nessa perspectiva, a nova responsabilidade civil ambiental, ancorada em seus dois 

critérios de probabilidade de ocorrência futura de dano e magnitude dos riscos, proporciona a 

                                                           
339 Ibidem. 
340 SILVEIRA, Op. Cit., p. 225. 
341 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 282. 
342 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 183. 
343 THIBIERGE, Catherine. Libres propos sur l’evolution du droit de la responsabilité: vers um élargissement de 

la fonction de la responsabilité civile? Revue Trimestrielle de Droit Civil, n. 3, pp. 561-584, jul.-sept,/1999, p. 

583. 
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inserção do futuro na configuração da ilicitude civil que, pelo âmbito normativo, pode ser 

configurada pela conjunção sistêmica344 entre os arts. 187 do CC/2002; 225, caput, da CF/88; 

3º, da Lei nº 7.347/85 e 536, da Lei nº 13.105/2015 (CPC).345  

Efetivamente, o exercício de uma determinada atividade, inicialmente lícita mas que, por 

extrapolar os toleráveis limites sociais (dentre eles os ambientais), devidamente ponderados em 

função de sua probabilidade e magnitude (riscos ambientais intoleráveis), torna possível a 

imputação da responsabilidade civil anterior à concretização do dano ou para que este não 

continue, impondo o cumprimento de medidas preventivas ao agente (obrigações de fazer e de 

não fazer).  

O sistema de responsabilidade civil ambiental se torna mais aperfeiçoado, onde serão 

efetivados os princípios da precaução, da equidade intergeracional, da sadia qualidade de vida 

e da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

4.3 Relação jurídica ambiental continuativa e a teoria dos processos estruturantes 

 

Pelo fato de o Direito tentar albergar tanto quanto possível a maior quantidade de fatos 

da vida, criando as normas jurídicas para melhor conduzir a convivência em sociedade, percebe-

se que muitos dos juristas ainda são formados e se encontram presos a uma racionalidade 

estática do Direito e da própria ciência. No sentido, o parecer de Baptista da Silva, 

 

                                                           
344 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 183. 
345 Estabelecem os artigos mencionados: 

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

“Art. 225. 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.” 

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer.” 

“Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, 

observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a 4o, se houver necessidade de arrombamento. 

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se 

o art. 525, no que couber. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer 

e de não fazer de natureza não obrigacional.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art846%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art525
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[...] o Direito, tanto na Universidade quanto na prática, continua sendo uma ciência 

demonstrativa, não uma ciência da compreensão, construída dialeticamente. A 

retórica, enquanto ciência da argumentação forense, ainda não teve seu reingresso 

autorizado na Universidade brasileira. O ensino do Direito, em nosso país, tenta 

normatizar os fatos dando-lhes o sentido de uma norma, mesmo que o processo tenha 

como objeto a lide, que é um pedaço da história humana. Nossa metodologia 

universitária cuida dessa parcela da história como se estivesse a tratar de um problema 

geométrico, como preconizara Savigny. O estudante não tem acesso aos ‘fatos’, 

apenas às regras.346 

 

Essa visão limita a compreensão e a aplicabilidade do Direito, mormente quando se trata 

do Direito Ambiental, possuidor de características e elementos tão peculiares. Tais 

particularidades impõem abertura transdisciplinar, com explicações advindas de outras 

ciências, caminho único para constituição de uma racionalidade jurídico-ambiental apta a 

incrementar o alcance de alguns institutos e conceitos jurídicos.  

Há uma zona cinzenta que envolve alguns conceitos jurídicos na legislação ambiental, a 

começar pela expressão “meio ambiente”. Sem dúvida, o bem ambiental é alvo de alguma 

indeterminação e mutabilidade próprias, que demandam do aplicador do Direito um maior 

esforço hermenêutico para a efetivação das exigências da juridicidade ambiental.   

A legislação ambiental, em geral, emprega em seus enunciados conceitos próprios de 

outras ciências, como da Ecologia, ramo da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos 

e o ambiente no qual vivem.347 

Interessam à Ecologia as inúmeras relações e complexas interações dos elementos 

bióticos e abióticos e o meio onde se situam, constituindo seu estudo as partes de cada elemento 

(biótico e abiótico), para, na sequência, compreender suas relações entre si e com o meio em 

que se encontram. Para esse ramo da Biologia, a compreensão do todo está na parte, sendo 

preciso conhecer a parte para se chegar ao todo.348 349 

Em face, porém, do dinamismo do meio ambiente, o espaço e o tempo são fatores que 

influenciam decisivamente em qualquer fenômeno ecológico. Por tal motivo, justifica-se a 

divisão da Ecologia em níveis de organização, em escala temporal, espacial e hierárquica.350 

 A Biologia, por sua vez, também se divide em níveis de organização. Partindo dos 

átomos e moléculas, chega às células, organismos, comunidade, ecossistema e à biosfera; 

também a Ecologia, saindo do menor para o maior (espécies, populações, comunidades, 

                                                           
346 SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp. 36-37. 
347 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 4. ed. rev., atualizada e ampliada conforme o novo 

CPC. Bahia: Editora Jus Podvm, 2016, p. 54. 
348 RODRIGUES, Op. Cit., p.  54. 
349 O modo como a ecologia estabelece seu estudo remete ao princípio sistêmico ou organizacional do pensamento 

complexo, abordado no item 2.3. 
350 RODRIGUES, Op. Cit., p.  54.  
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ecossistemas, biomas, biosfera), culminando com as relações entre indivíduos e o meio em que 

vivem. 

Tais explicações, por mais simples que sejam, remetem o aplicador do Direito Ambiental 

a uma melhor compreensão de peculiaridades do meio ambiente que explicam suas notas de 

indivisibilidade, ubiquidade, instabilidade, essencialidade, infungibilidade e perenidade. 

Indispensável, ademais, é perceber que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

permeia todo o fenômeno das relações entre os elementos bióticos (fauna, flora e diversidade 

biológica) e abióticos (ar, água, solo, clima), os quais interagem (em combinação química, física 

e biológica), daí resultando o chamado equilíbrio ecológico. 

Da interpretação do art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81 e do art. 225 da CF/88, percebe-se que 

o meio ambiente abrange a interação de tudo o que é essencial à vida, sejam as combinações 

física, química e biológica, seja a relação entre elementos bióticos e abióticos, enfim, todos os 

fatores naturais ou artificiais, mas que são essenciais à vida em todas as suas formas. Como 

anota Benjamin,  

 

[...] do texto da lei, bem se vê que o conceito normativo de meio ambiente é 

teleologicamente biocêntrico (permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas), 

mas ontologicamente ecocêntrico (conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem química, física e biológica).351 

 

Constata-se que os textos legais visam à preservação, ao abrigo e à conservação de todas 

as modalidades de vida (aspecto teleológico), sendo resguardado o equilíbrio ecossistêmico 

(conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica).352 

O caput do art. 225 da CF/88 informa que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e que todos são 

responsáveis pela sua conservação e preservação para as presentes e futuras gerações. 

Identifica-se um direito a ser tutelado, um objeto, seus titulares e uma atribuição a ser cumprida. 

O objeto do direito tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado (macrobem) 

que se concretiza quando a função ecológica de todos os microbens (elementos bióticos e 

abióticos) estiver protegida.353 

Os componentes ambientais, entretanto, não existem apenas para servir ao homem. As 

agressões ao equilíbrio ecológico também o afetam, pelo que lhe incumbe o dever de preservar 

                                                           
351 BENJAMIM, Antonio Herman Vasconcelos. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Informativo 

jurídico da biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, pp. 37-80, jan.-jun./2008. 
352 RODRIGUES, Op. Cit., p. 60. 
353 RODRIGUES, Op. Cit., p. 60. 
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os elementos que compõem e interagem para o equilíbrio do meio ambiente, do qual, se ressalte, 

ele próprio é parte.  

Essa é a tese do antropocentrismo alargado, defendida por Leite354, e que foi albergada 

pelo ordenamento brasileiro, ao considerar o ambiente como bem de uso comum do povo, 

difuso, indisponível, devendo o Poder Público e toda a coletividade o manterem e preservarem 

para as atuais e futuras gerações. 

Em outras palavras, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito e um 

dever do ser humano, na medida em que este deve ser o guardião do bem ambiental,355 para 

protegê-lo, como também seu garante, quando lhe é incumbida a missão de propiciar aos que 

ainda estão por vir (futuras gerações) um ambiente sadio e em equilíbrio. 

Nessa perspectiva, entende Belchior que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

cuja complexidade é um fator natural, integra a vida em todas as suas modalidades, sistemas, 

fatores, ligações e conexões. Defende a autora a ideia de que o meio ambiente é um sistema e 

deve ser visto como tal, na medida em que a indeterminação e a mutabilidade de suas influências 

endógenas e exógenas fazem com que o meio ambiente, como objeto de uma relação jurídica, 

se vincule aos sujeitos continuamente.356 

Ensina Belchior que a relação jurídica ambiental é continuativa, porque ela se projeta no 

tempo, sua atuação se prolonga, podendo, ainda, deparar modificações em circunstâncias de 

fato ou direito quando de sua prolação.357 

Argumenta, ademais, que o sistema jurídico brasileiro assegura a possibilidade de 

relações jurídicas continuativas, como é o caso das ações de alimentos e de relações jurídicas 

tributárias e previdenciárias, que têm como objeto obrigações homogêneas de trato sucessivo. 

Tais relações são definidas como continuativas, pois se referem a situações que não se resolvem 

de modo instantâneo, envolvendo prestações periódicas e que se perpetuam ao longo do tempo, 

desde que as circunstâncias do momento permaneçam as mesmas358, e encontram-se previstas 

no art. 505, inciso I, da Lei nº. 13.105/2015,359 que instituiu o atual Código de Processo Civil.   

                                                           
354 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. Direito Constitucional Ambiental brasileiro. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 2010, p. 

161. 
355 Ost se refere ao dever de proteção e guarda da natureza para as futuras gerações, onde a atual geração é guardiã 

da natureza, como uma herança que não deve ser transferida em condições inferiores do que foi recebida. Tal ideia 

foi também exposta no capítulo 2. OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do Direito. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 339. 
356 BELCHIOR, Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental, ...Op. Cit...., p. 193. 
357 Ibidem, p. 206. 
358 Ibidem, pp. 206-207. 
359 De acordo com o art. 505, inciso I, da Lei nº. 13.105:  
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Arguta a observação de Belchior, para quem o legislador não especificou ou restringiu 

áreas do Direito às quais a ideia de relação jurídica continuativa estaria circunscrita.360 Isso é 

instigante, como captar os sentidos que a norma jurídica possibilita, ante as perspectivas da 

realidade, podendo o pensamento complexo auxiliar a Ciência do Direito nesse sentido.361  

A noção de que a relação ambiental é continuativa impõe, como sustenta Belchior, 

revisitação da ideia clássica de coisa julgada. Assim, a decisão proferida em processo ambiental, 

desde que enfrente o mérito (vale dizer, o pedido deduzido em juízo), tem aptidão para gerar 

coisa julgada não apenas formal362, mas também material. A coisa julgada material que aí se 

forma, contudo, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus – como ocorre, por exemplo, com as 

ações de alimentos ou com aquelas que dispõem a respeito da guarda de crianças e adolescentes. 

Importa dizer que a decisão judicial é insusceptível de revisão enquanto permanecerem as 

circunstâncias de fato que ensejaram a sua prolação. 

Por outra parte, havendo alteração na situação de fato, é possível revisão daquilo que se 

decidiu, ainda que por ação própria. Recorde-se do que ocorre nas ações de revisão de alimentos 

ou de guarda, por exemplo.  

Nas demandas ambientais, continuativas por sua natureza, vale raciocínio semelhante. 

A alteração da circunstância de fato apta a ensejar revisitação da decisão materialmente 

transitada em julgado pode decorrer da constatação de que consequências da conduta 

ambientalmente indesejável somente puderam ser detectadas muito depois do trânsito em 

julgado da ação que visou a coibi-las, seja porque tais consequências somente foram conhecidas 

posteriormente, seja porque somente evoluções ulteriores de novos aportes tecnológicos 

permitiram sua detecção. Pense-se no caso de ação ambiental relacionada com o controle de 

despejo de dejetos em um determinado rio, já definitivamente transitada em julgado. 

Investigações ulteriores podem detectar que as providências ordenadas não foram suficientes 

                                                           
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-

se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a 

parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”   
360 BELCHIOR, Op. Cit., p. 207. 
361 Ibidem. 
362 Tem-se por coisa julgada formal a impossibilidade de revisão, nos mesmos autos, da decisão que colocou fim 

à relação processual, por já não haver a possibilidade da utilização de qualquer recurso. A noção é usualmente 

associada apenas às decisões que não enfrentam o mérito. A visão é parcialmente equivocada. Toda decisão que 

põe fim à relação processual e que já não desafia recurso faz coisa julgada formal. Aquelas nas quais não houve 

exame de mérito fazem coisa julgada apenas formal. Já nos casos de decisões de mérito, a coisa julgada produzida 

é tanto formal quanto material (vale dizer, não há possibilidade de revisão da decisão proferida nem naqueles, 

nem em outros autos – ressalvada, por evidente, a hipótese de ação rescisória). A respeito dos conceitos referidos, 

veja-se: DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: Jus Podvm, 2015, pp. 516-518. 



107 
 

para prevenir a contaminação (a população ribeirinha continua adoecendo, os peixes morrendo 

etc.). Alternativamente, novas descobertas científicas podem levar à conclusão de que as 

providências ordenadas e adotadas não foram suficientes para evitar perpetuação do dano 

(assim, por exemplo, a constatação científica de que os filtros químicos utilizados não possuem, 

como se supôs inicialmente, real potencial para restabelecer as condições de uso da água). Em 

tais casos, imperioso é admitir reexame da questão já decidida, sob pena de frustrar a proteção 

ao meio ambiente.  

O meio ambiente está inserido em um mosaico de problemas com efeitos transtemporais, 

transfronteiriços, transdisciplinares, globais, e quase sempre imprevisíveis, já que novas regras 

e funções ecológicas são ainda desconhecidas pela ciência.  

Nessa ordem de ideias, se os efeitos dos problemas ambientais são de constatação difícil 

e possuem como elementos determinantes o espaço e o tempo, há de se questionar como, em 

relação às atividades de risco ou perigosas, se aferir a responsabilidade civil em decorrência de 

prováveis danos ambientais. Como poderá o juiz em tais casos, em que permeiam incerteza, 

dúvidas e tantos elementos que influenciam a formação de um convencimento para proferir 

uma decisão eficaz?  

No contexto, merece destaque a incorporação, pela processualística nacional, da noção 

de “medidas estruturantes”.363 Trata-se de processo em que o juiz pode vir a determinar 

                                                           
363 A tradução é de Marco Félix Jobim, em sua tese de doutoramento. A teoria tem origem na obra de Owen Fiss, 

após a publicação da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Brown v. Board of Education of 

Topeka, em 1954, quando o autor desenvolveu a tese que nomeou de structural reform. Apenas para melhor se 

explicar o caso que ensejou o desenvolvimento da referida teoria, assim relatam Jobim e Rocha: “Resumidamente, 

Linda Brown era uma criança negra de tenra idade e que precisava atravessar toda a cidade a pé, Topeka, no Estado 

do Kansas, para chegar à sua escola pública. Ocorre que havia muitas outras escolas públicas próximas de sua 

casa, no entanto, não aceitavam crianças negras. Diante das negativas das autoridades escolares locais de remanejo, 

Brown ajuizou contra o Conselho de Educação estadual (Board of Education of Topeka) para exigir que estudasse 

próximo de sua residência. A Suprema Corte acabou assegurando seu direito de frequentar uma escola que era 

exclusiva de brancos a partir de uma interpretação da Décima Quarta Emenda Constitucional em defesa da 

igualdade no mais amplo dos sentidos. Brown v. Board of Education of Topeka. 347 U.S. 483 (1954) encerrou a 

doutrina separate but equal, considerada racista pela comunidade afro-americana, permitindo aos negros o direito 

de frequentar as mesmas escolas que os brancos.” [...] “a doutrina do separate but equal advinda do julgamento 

de caso (anterior) Plessy v. Fergusson, abarcou a tese de que as oportunidades educacionais deveriam ser iguais 

para brancos e negros. Recorda-se, no entanto, que o sistema escolar segregava desde a partida do ônibus escolar 

até os corredores das escolas, com a separação de bebedouros d’água e banheiros, inclusive.” [...] “Assim, não era 

possível estar em situação de igualdade, mas ao mesmo tempo separados.” [...] Em casos como estes, “ações foram 

implementadas (medidas estruturantes) para que a decisão judicial que admitisse uma negra numa escola pública 

para brancos, sem a possibilidade de segregação, fosse uma realidade. Segundo Owen Fiss, para que houvesse 

efetividade a decisão, um esforço radical deveria ser tomado para transformar a realidade social do momento. 

Desta forma, medidas como a exigência de novos procedimentos para a escolha de professores, novos critérios 

para a construção de escolas e do sistema de transporte público foram necessárias para enfrentar a sociedade 

burocratizada e racista.” (JOBIM, Marco Félix; ROCHA, Marcelo Hugo da. Medidas estruturantes: origem em 

Brown v. Board of Education. Processos estruturais. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Orgs.). 

Salvador: Juspodvm, 2017, pp. 571-579). 
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medidas, em uma ou mais decisões, com o fim de efetivar a solução de conflitos que se 

prolongam no tempo, apontando soluções para a efetividade daquilo que foi decidido.364 

Deve-se enfatizar a ideia de que a finalidade dos processos estruturais é a de que o 

conflito será gerenciado mediante a “execução estruturada de certas condutas”, na medida em 

que determinadas situações vão se alterando ao longo do processo e nem sempre podem ser 

antevistas “todas as condutas que precisam ser adotadas.”365 

A questão tem evidente relevância na seara ambiental. Pense-se em atividades de risco 

intolerável, como destacado ao longo deste experimento acadêmico, e na instauração de 

demandas que visem a inibi-las. Tais demandas bem podem se desenvolver como demandas 

estruturantes, com imposição de sucessivas ordens (fazeres e não fazeres) tendentes a proteger 

o meio ambiente.  

Notório exemplo de processo estruturante ligado a questões ambientais no Brasil é o 

caso da Raposa Serra do Sol, objeto da Ação Popular nº 3.388/RR.366 Nela, o STF proferiu 

decisão determinando a demarcação de terras indígenas, estabelecendo condutas para que os 

índios pudessem usufruir das referidas terras. Veja-se: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMARCAÇÃO DA 

TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL.  

1. Embargos de declaração opostos pelo autor, por assistentes, pelo Ministério 

Público, pelas comunidades indígenas, pelo Estado de Roraima e por terceiros. 

Recursos inadmitidos, desprovidos, ou parcialmente providos para fins de mero 

esclarecimento, sem efeitos modificativos.  

2. Com o trânsito em julgado do acórdão embargado, todos os processos relacionados 

à Terra Indígena Raposa Serra do Sol deverão adotar as seguintes premissas como 

necessárias: (i) são válidos a Portaria/MJ nº 534/2005 e o Decreto Presidencial de 

15.04.2005, observadas as condições previstas no acórdão; e (ii) a caracterização da 

área como terra indígena, para os fins dos arts. 20, XI, e 231, da Constituição torna 

insubsistentes eventuais pretensões possessórias ou dominiais de particulares, salvo 

no tocante à indenização por benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF/88, 

art. 231, § 6º).  

3. As chamadas condições ou condicionantes foram consideradas pressupostos para o 

reconhecimento da validade da demarcação efetuada. Não apenas por decorrerem, em 

essência, da própria Constituição, mas também pela necessidade de se explicitarem as 

                                                           
364 Bauermann, em estudo sobre a teoria desenvolvida por Owen Fiss, assim esclarece: “Todo esse movimento 

teve início com o julgamento do caso Brown v. Board of Education, leading case das chamadas ‘ações estruturais’, 

cujo estudo se faz necessário para aqui em decorrência de sua grande repercussão, sobretudo nas seguintes áreas: 

i) na forma de julgar dos tribunais americanos; ii) na alteração de paradigmas da sociedade como um todo; iii) na 

aplicação de meios executórios inovadores para dar cumprimento a valores garantidos constitucionalmente, mas 

não cumpridos tanto pelos governantes em geral como pela própria população, inaugurando a época de vasta 

utilização dos auxiliares do juízo e, por consequência, da intervenção judicial, especialmente no campo da 

elaboração de políticas públicas e de reestruturação de instituições públicas.” (BAUERMANN, Desirê. 

Cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer: estudo comparativo: Brasil e Estados Unidos. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 2012, p. 54). 
365 DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JÚNIOR, Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre as 

decisões estruturantes. Processos estruturais. ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (Orgs.). Salvador: 

Jus Podvm, 2017, p. 362. 
366 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), Pet 3.388 ED. Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 

DJ. 04.02.2014. Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 31.jan.2018. 

http://www.stf.jus.br/
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diretrizes básicas para o exercício do usufruto indígena, de modo a solucionar de 

forma efetiva as graves controvérsias existentes na região. Nesse sentido, as condições 

integram o objeto do que foi decidido e fazem coisa julgada material. Isso significa 

que a sua incidência na Reserva da Raposa Serra do Sol não poderá ser objeto de 

questionamento em eventuais novos processos.  

4. A decisão proferida em ação popular é desprovida de força vinculante, em sentido 

técnico. Nesses termos, os fundamentos adotados pela Corte não se estendem, de 

forma automática, a outros processos em que se discuta matéria similar. Sem prejuízo 

disso, o acórdão embargado ostenta a força moral e persuasiva de uma decisão da mais 

alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus argumentativo nos casos em se 

cogite da superação de suas razões. 

 

O caso Raposa Serra do Sol envolveu direitos ambientais, culturais, de propriedade, do 

exercício de atividades econômicas, dentre outros, tendo o processo produzido amplo debate 

social e político. A demarcação do território foi concedida pela Presidência da República em 

2005 e confirmada pelo STF em 2009. As providências foram tomadas no sentido de garantir o 

usufruto das terras pelos índios, condicionado ao interesse da Política de Defesa Nacional, em 

razão de se localizarem em zona de fronteira. 

Outro exemplo é o caso do rompimento da barragem de Fundão, no Município de 

Mariana, em Minas Gerais, em 2015, considerado o maior acidente ambiental no país. A 

barragem era operada pela mineradora Samarco, sendo suas controladoras as empresas Vale S.A. e 

BHP Billiton LTDA. O desastre deveu-se ao fato de que “34 milhões de metros cúbicos de rejeito de 

minério de ferro jorraram do complexo de mineração e percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e 

outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio Doce,” perfazendo um trajeto de 663 km de lama 

até encontrar o mar, no Município de Regência, no Espírito Santo. Além disso, parte dos rejeitos que 

chegou ao oceano continuou sendo carregado pelas correntes marinhas.367 O prejuízo é imensurável 

porque a vegetação da localidade foi destruída, espécies das faunas terrestre e aquática morreram, além 

da contaminação da água. Muitos trabalhadores da Samarco e pessoas das vizinhanças também 

morreram ou ficaram desabrigadas com a perda da estrutura de suas casas e dos aparelhos públicos, o 

impacto econômico, inclusive, impossibilitando o funcionamento regular da atividade econômica da 

cidade, interrupção do turismo local e da pesca, trazendo uma situação de calamidade extrema para a 

região.  

O caso envolve múltiplos problemas, com muitas vítimas e uma teia de direitos lesados 

que caracterizam a complexidade do litígio em referência. Com o decorrer do tempo, novas 

                                                           
367 CORPORAÇÃO BRITÂNICA DE RADIODIFUSÃO (British Broadcasting Corporation - BBC). Após dois 

anos, impacto ambiental do desastre em Mariana ainda não é totalmente conhecido. Disponível em 

https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-

desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml. Acesso em 19.jan.2018. 

https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml
https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml
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consequências do evento danoso vão se apresentando, exigindo intervenção judicial para que 

os interesses dos sujeitos envolvidos e os direitos afetados sejam administrados no processo.368  

Visando a responsabilizar a Samarco e impor a reparação dos danos causados pelo 

rompimento da barragem,  diversas medidas extrajudiciais e judiciais foram adotadas por 

autoridades federais e estaduais, tais como a assinatura de Termo de Compromisso Preliminar 

entre a Companhia, o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal, 

acrescido de prestação de caução para tutela ambiental emergencial; a instauração de inquéritos 

civis e criminais e o ajuizamento de ações civis públicas.369 

Casos como os ora expressos, observadas as particularidades e a magnitude dos 

problemas que denotam, demonstram que quando medidas são estabelecidas ao longo do caso, 

como similarmente aconteceu em ambos, perfaz-se a maneira mais adequada para conduzir as 

situações que envolvem o meio ambiente, com características incertas, invisíveis, 

transfronteiriças e de probabilidade contínua. 

Constata-se que um novo sistema, mais dinâmico e mais adequado ao enfrentamento das 

lides ambientais, para a imputação da responsabilidade civil nas situações de risco ambiental, 

requer a adaptação dos processos decisórios para os contextos de incerteza, como a adoção de 

medidas estruturantes em processos, onde, em face da complexidade de direitos e interesses 

que envolvem a causa, pode o julgador vir a atribuir medidas, em conjunto com as partes, que 

levam em consideração as circunstâncias do fato. 

 

4.4 Tutelas jurisdicionais ambientais preventivas, conforme o novo CPC: a tutela inibitória 

de ilícito e a tutela de remoção dos efeitos concretos derivados da conduta ilícita 

 

Os fatores espaço e tempo (e os efeitos deletérios deste) sobre o meio ambiente são 

fundamentais para a tomada de decisão em busca da prevenção de danos ambientais. O meio 

ambiente, por ser vivo, constitui-se de processos ecológicos que ocorrem, na medida em que o 

tempo passa, advindo consequências que podem irradiar efeitos permanentes ou até de efeitos 

exponenciais ou que se propaguem por quilômetros, fato que se constata do que ocorre quando 

                                                           
368 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

(IBAMA). Laudo técnico preliminar: impactos ambientais decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da 

barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, nov. 2015. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/laudos/laudo_tecnico_preliminar_Ibama.pdf. 

Acesso em: 04.fev 2018. 
369 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; PRIMO, Diego de Alencar Salazar. A responsabilidade civil por dano 

ambiental e o caso Samarco: desafios à luz do paradigma da sociedade de risco e da complexidade 

ambiental. Revista Jurídica da FA7, v. 13, n. 1, pp. 10-30. Fortaleza: RJUR7, 2016, p. 11. 
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rios e mares são poluídos por acúmulo de resíduos, ou como o caso de contaminação pelo Césio 

137, ocorrida na cidade de Goiânia, em 1987,370 ou do acidente pelo rompimento da barragem 

de Fundão, na região de Mariana, no ano de 2015.371 Tais eventos foram tragédias, mas são 

exemplos de desastres, cujas consequências se refletiram ou se refletem ao longo do tempo, 

extrapolando as fronteiras do local específico em que ocorreram.  

A reparação pelos danos sofridos e a restauração impõem-se necessárias, entretanto, os 

regimes de reparação ou restauração, muitas vezes, não conseguem reverter o status quo ante 

em razão da singularidade da estabilidade ecológica anterior, em face dos elementos bióticos e 

abióticos que ali existiam. Por isso, mais interessa uma proteção antecipada e que evite até 

mesmo o risco de se alquebrar o equilíbrio no meio ambiente. 

Em respeito à prevenção dos riscos ambientais e precaução à concretização de riscos 

intoleráveis é que as modalidades de tutela preventiva podem ser instrumentos na concretização 

do dever de controle do risco ambiental, conforme previsto tanto no art. 5º, XXXV (princípio 

geral de prevenção) e no art. 225, § 1º, IV, V e VI da CF/88 (princípios de prevenção e 

precaução em matéria ambiental). 

Acrescente-se que a tutela a bens e direitos coletivos ainda possui fundamento legal nos 

incisos VI, X, XI e XII do art. 5º da Constituição Federal e no art. 12 do CC/02. 

Como referido em outros momentos da pesquisa, a fase histórica caracterizada pela 

evolução técnico-científica do momento pós-Revolução Industrial provocou a aparição de 

riscos de natureza abstrata, com dimensões imprevisíveis e globais, típicas da Sociedade de 

Risco da contemporaneidade.  

Com efeito, o risco tem se tornado elemento relevante para se constituir um sistema de 

responsabilidade civil, alinhado às novas necessidades para impedir, prevenir e agir antes que 

o dano se produza, paralisando as atividades que ameacem sua concretização. 

Embora doutrina e aplicadores do Direito tenham estabelecido a responsabilidade civil 

vinculada ao dano materializado, a realidade mostra que, ao lado das obrigações de reparar o 

meio ambiente e ressarcir os prejuízos, outros deveres podem ser efetivados em busca da 

prevenção e da precaução ambientais. 

                                                           
370 DAFNÉ, Jordan; NATIVIDADE, Priscila; Agências mais@correio24horas.com.br. Césio 137: maior acidente 

radiológico do mundo completa 30 anos. Disponível em http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cesio-

137-maior-acidente-radiologico-do-mundo-completa-30-anos/. Acesso em 19.jan.2018. 
371 CORPORAÇÃO BRITÂNICA DE RADIODIFUSÃO (British Broadcasting Corporation - BBC). Após dois 

anos, impacto ambiental do desastre em Mariana ainda não é totalmente conhecido. Disponível em 

https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-

desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml. Acesso em 19.jan.2018. 

mailto:mais@correio24horas.com.br
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cesio-137-maior-acidente-radiologico-do-mundo-completa-30-anos/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/cesio-137-maior-acidente-radiologico-do-mundo-completa-30-anos/
https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml
https://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/apos-dois-anos-impacto-ambiental-do-desastre-em-mariana-ainda-nao-e-totalmente-conhecido.ghtml
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Pertinente é a observação de Marinoni, no sentido de explicar que as interpretações de 

que o dano é a prova concreta da violação da norma e que a tutela ressarcitória seria a única e 

verdadeira tutela contra um ilícito são fruto da concepção clássica que confunde os conceitos 

de ilícito e de dano.372 

Comunga do mesmo entendimento Bahia, ao expor que dano corresponde à lesão 

intolerável a determinado interesse jurídico, ao passo que o ilícito corresponde à violação pura 

e simples de uma norma, mesmo que não haja dano, culpa ou vontade do agente.373 O dano, 

portanto, é consequência eventual do ilícito.374 

Sendo assim, não é adequado considerar que tutelas preventivas somente podem ser 

adotadas quando houver probabilidade de dano. Basta que haja ameaça de prática, repetição ou 

continuação de ilicitude para que se imponha ordem de sua remoção.375 

Em oposição à ideia tradicional, que confunde dano e ilícito, a autora leciona sobre duas 

modalidades de tutela que reputa aptas a proteger o meio ambiente, a saber, as tutelas inibitórias 

e as de remoção de ilícito.376 

A tutela inibitória tem lugar ainda antes da consequência material de violação da regra 

de proteção ambiental. Ela tem como requisito único a iminência da prática de um ilícito, 

independentemente da ocorrência de dano ou da culpabilidade do agente. São irrelevantes os 

efeitos do ato ou da atividade ilícita. Por ela, almeja-se reprimir o perigo de repetição, de 

continuação ou de ocorrência de ilícito. Nada obstante possa evitar a concretização de danos, 

visa substancialmente a garantir a efetividade da norma de proteção, pouco importando o efeito 

concreto de sua violação. Trata-se, portanto, de tutela de prevenção do ilícito e não do dano.377 

Por outro lado, a tutela de remoção de ilícito busca reprimir ou anular a causa do 

eventual dano. Atua em momento posterior à violação da norma de proteção e objetiva não 

apenas reprimir o ilícito, mas também prevenir a ocorrência do dano. 

                                                           
372 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 37.   
373 BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente: elementos 

para um novo tratamento da causalidade no sistema brasileiro de responsabilidade civil ambiental. Tese 

apresentada ao Programa de Doutorado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CCJ/UFSC. Florianópolis, 2012, p. 203. 
374 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e de remoção: art 497, parágrafo único, 

CPC/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 24. 
375 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 203. 
376 Ibidem. 
377 MARINONI. Tutela contra o ilícito ...Op. Cit...., p. 25. 
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As duas tutelas são muito parecidas, todavia, a tutela inibitória pretende impedir a 

ocorrência ou a continuidade do ilícito e a tutela de remoção de ilícito visa a impedir as 

consequências continuadas da atividade ilícita.378  

Outra diferença é que a tutela de remoção de ilícito possui dois requisitos: a 

demonstração da prática do ilícito e a comprovação da não concretização do dano, fazendo com 

que seja aplicada nas situações em que seja possível impedir a materialização do dano com a 

remoção da conduta ilícita praticada379, ou seja, a remoção dos efeitos concretos do ilícito.380 

As duas tutelas possuem fundamento constitucional também no princípio geral de 

prevenção, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, além do caput e dos incisos IV, V e VII, do 

§ 1º, do art 225, como referências acima e, a depender de se destinarem a proteção de interesse 

individual ou coletivo, serão utilizados o art. 497, caput e parágrafo único, do CPC/2015381 ou 

a combinação do art. 11, da LACP com o art. 84, do CDC, respectivamente. 

O adequado entendimento e a utilização de tais modalidades de tutela guardam estreita 

relação com a discussão aqui proposta. De fato, propugna-se pela possibilidade de 

responsabilização civil por dano ambiental mediante o risco intolerável de que ele venha a 

ocorrer. Se é assim, a constatação da probabilidade de dano já autoriza a intervenção judicial, 

de maneira a evitar que os prejuízos se consumam, não raras vezes, de modo irremediável. 

O sistema brasileiro há muito admite a possibilidade de concessão de provimentos de 

urgência que, antecipando o provimento final, mesmo provisoriamente, minimizem os efeitos 

do tempo consumido pelo processo sobre a situação jurídica posta em Juízo. 

No microssistema do processo coletivo, sempre foi autorizada a outorga de provimento 

de urgência (liminar) que, antecipando os efeitos do provimento final, buscasse assegurar a 

efetividade da prestação jurisdicional. Minimizava-se, de tal sorte, os efeitos do tempo sobre o 

processo, assegurando às partes acesso à proteção jurisdicional imediata, mesmo que sujeita a 

posterior confirmação (tutela provisória). 

                                                           
378 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 205. 
379 Ibidem. 
380 MARINONI. Tutela contra o ilícito ...Op. Cit...., p. 28. 
381 De acordo com o art. 497 e seu parágrafo único, do CPC/2015: 

“Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação 

de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou 

dolo.” 

Nas palavras de Marinoni: “A norma elenca duas formas de tutela jurisdicional, há muito esperadas pela sociedade, 

operadores do direito e juristas: (i) a tutela inibitória, que pode se voltar contra a prática, a repetição ou a 

continuação de um ilícito; e (ii) a tutela de remoção de ilícito, direcionada à remoção dos efeitos concretos da 

conduta ilícita.” (grifos no original). MARINONI. Tutela contra o ilícito ...Op. Cit....., p. 15. 
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O CPC/2015 propõe ousado avanço no tema. Além de manter a possibilidade de 

antecipação de tutela no curso de demanda já instaurada (a doutrina agora designa tal espécie 

de tutela de urgência satisfativa incidente), instituiu-se a tutela antecipada antecedente (ou tutela 

de urgência satisfativa antecedente). Assim, havendo urgência, poderá a parte ir a Juízo apenas 

para pugnar pela outorga da tutela de urgência de que necessita. Posteriormente, se lhe convier, 

poderá o autor aditar o pedido inicial (complementar argumentação, juntar documentos novos, 

confirmar pedido de tutela final). Por outro lado, se não houve recurso da parte contrária, a 

tutela concedida estabilizar-se-á. Tendo havido estabilização, qualquer das partes poderá, no 

limite de dois anos, repropor a discussão, por ação própria. Se houver inércia, a decisão 

estabilizada pereniza-se, não podendo mais ser desconstituída. Não é possível, sequer, a 

utilização de ação rescisória.382 

A autorização para a concessão de tutela antecipada antecedente que agora se institui 

tem potencial para contribuir na máxima proteção do meio ambiente. De fato, o ponto central 

da pesquisa aqui desenvolvida diz com a possibilidade da adoção de providências de urgência, 

                                                           
382 Conforme os arts. 303 e 304 do CPC/2015: 

“Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-

se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz 

fixar; 

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335. 

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução 

do mérito. 

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de 

novas custas processuais. 

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar 

em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. 

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará 

a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem 

resolução de mérito.” 

“Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder 

não for interposto o respectivo recurso. 

§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada 

estabilizada nos termos do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de 

mérito proferida na ação de que trata o § 2o. 

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir 

a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. 

§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 2 

(dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o. 

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será 

afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos 

do § 2o deste artigo.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art303
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sejam inibitórias, sejam de remoção do ilícito, para tomar emprestados os conceitos de Bahia383, 

ante a mera probabilidade de risco intolerável. 

Passa a ser possível, então, que providências da estirpe sejam pleiteadas e obtidas ainda 

antes da instauração da demanda que visa a coibi-las. Bastará, para tanto, a comprovação de 

urgência. Depois, se lhe convier, a parte que pugnou pela concessão de provimento antecedente 

ainda poderá aditar o requerimento inicial. Entre um momento e outro (do pedido antecedente 

e do aditamento), poderá colher melhores e maiores informações, tudo de maneira a melhor 

subsidiar a decisão judicial, promovendo, de conseguinte, máxima proteção ao meio ambiente. 

 

4.5 A regra da dinamização do ônus da prova e sua aplicação na seara ambiental 

 

Como referido no capítulo anterior, o movimento de reconhecimento da força normativa 

da Constituição e de interpretação das normas com procedência nos direitos e garantias 

constitucionais impacta em uma nova hermenêutica das ciências jurídicas. O viés individualista, 

característico do Direito privado, inspirou também a Ciência processual. O paradigma começa 

a ser superado com a superveniência da Constituição de 1988. 

Desde então, o processo começou a se pautar como um método de trabalho estatal que 

reflita os cânones democráticos da participação, da impessoalidade, da transparência, da 

fundamentação das decisões e da celeridade, garantindo o contraditório e a ampla defesa.  

O processo, como método de trabalho que objetiva resolver conflitos e pacificar as lides, 

deve pautar a atuação dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo da maneira mais 

democrática possível. Tal desiderato deve-se ao fato de que o Estado deve agir pelo povo, com 

o povo e para o povo.384  

Sendo assim, os direitos fundamentais de acesso à justiça e do devido processo legal 

intensificam o papel principal do processo como o vetor que liga o jurisdicionado ao poder 

jurisdicional contra lesão ou ameaça aos seus direitos.385 

O processo civil clássico se voltava a equacionar interesses intersubjetivos. Com as 

transformações da Sociedade de Risco, novos conflitos jurisdicionais demandam que a teoria 

processual se harmonize a interesses ou direitos metaindividuais, dentre eles os ambientais.  

                                                           
383 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., pp. 203-206. 
384 RODRIGUES, Op. Cit., p. 92. 
385 Ibidem. 
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O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inserido nesse contexto, 

contempla tanto interesses individuais homogêneos, quanto interesses essencialmente 

coletivos, reconhecidos como difusos e coletivos propriamente ditos. 

A tutela do equilíbrio ecológico é realizada, primordialmente, pelo microssistema 

processual coletivo, formado pela combinação da Lei de Ação Civil Pública (LACP), Lei nº 

4.717/1965, com o Título III do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/1990, 

aplicando-se, ainda, subsidiariamente, conforme os princípios do processo coletivo, os 

dispositivos do Código de Processo Civil.  

A Lei nº 8.078/90, que instituiu o CDC, volta-se primordialmente para a defesa e proteção 

do consumidor, por evidente. Nada obstante, é também ali que se encontra a disciplina de toda 

a parte processual aplicável à defesa de todo e qualquer direito coletivo lato sensu.  Por ela, são 

positivados os conceitos de direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais 

homogêneos (art. 81, parágrafo único, I a III). 386  

Os interesses ou direitos ambientais possuem caráter ambivalente na doutrina brasileira, 

dado se tratar ainda de bem de uso comum do povo e de titularidade difusa (quando da sua 

concepção de macrobem). Para a sua proteção, quase sempre são utilizadas as disposições que 

regem o processo coletivo. 

A tutela do meio ambiente, em razão das peculiaridades do bem ambiental (essencialidade 

à vida, infungibilidade, complexidade, titularidade difusa, dentre outras), desafia notórias 

dificuldades probatórias, o que pode comprometer a efetivação da responsabilidade civil 

ambiental. 

Os deveres constitucionais de proteção do ambiente para as atuais e futuras gerações, de 

prevenção e precaução com os riscos ecológicos, bem como da reparação integral dos danos ao 

meio ambiente, justificam maior atenção com a atividade probatória em matéria ambiental, pelo 

que se deve cogitar em maior flexibilidade na interpretação e aplicação das regras correlatas.  

                                                           
386  De acordo com o art. 81 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do 

Consumidor: 

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” 
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O CPC de 1973, compatível com postulados de um Estado liberal, contentava-se com a 

igualdade formal, tímida, comedida e distante. Tal estado de coisas não condiz com as 

mudanças sociais caraterísticas da contemporaneidade, marcada pelos conflitos de massa, pelo 

consumo excessivo e pelos avanços tecnológicos nascidos do mundo globalizado.  

Sob a influência do movimento de constitucionalização do Direito, a Ciência processual 

reconstituiu-se. Princípios foram consagrados como normas jurídicas e chega-se à fase de 

reconhecimento da necessidade de um novo modelo de processo, mais adequado à proteção dos 

direitos fundamentais e às características dos novos padrões de conflitos, próprios do tempo 

atual (Sociedade de Risco). 

Foi em tal contexto que veio à lume o novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), primeira codificação brasileira integralmente estabelecida sob o regime 

democrático, o CPC/2015 impõe mudança de postura de todos os atores do processo (juízes, 

partes, advogados e Ministério Público). Introduz-se um modelo de processo comparticipativo, 

que institui novas modalidades de condução dos atos do processo, enfatizando o que a doutrina 

processual nomeia de construção de uma comunidade de trabalho387 entre as partes e o 

magistrado para que se alcance uma decisão mais adequada e condizente com uma democracia 

participativa.388 389 

De tal modo, a construçaõ de um modelo mais cooperativo, que valoriza o diálogo, faz 

com que o processo abandone aquela antiga imagem da disputa de partes, entre vencedor e 

vencido. Assim, o sistema, antes baseado em regras e centrado no juiz passou a firmar um 

discurso mais democrático, relacionando autor, juiz e réu de maneira mais colaborativa, com 

viés mais problemático e argumentativo, com maior participação das partes na busca da melhor 

solução jurídica para o caso concreto.390 

                                                           
387 FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 168.    
388 MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi Medeiros. Ônus da prova e sua dinamização. Bahia: Editora 

Juspodvm, 2014, p. 28. 
389 A mudança de postura dos atores do processo que inspira o CPC/2015 deve-se ao fato de que os custos de uma 

atividade não cooperativa são mais altos. A cooperação a que se refere a nova ordem processual não é mais de 

uma simples colaboração, devendo ser lida “[...] como um corolário do contraditório como garantia de influência 

e não surpresa’ (arts. 7º a 10 do Novo CPC), porque se criarmos um ambiente procedimental em que, realmente, 

as partes possam (já que não são obrigadas, mas facultadas a tal), ao agir na defesa dos seus interesses, contribuir 

para a construção do provimento em conjunto com o magistrado (que deve agir como facilitador desse 

procedimento); e, mais, se compreendermos que esse provimento só é legítimo se for o resultado direto daquilo 

que foi produzido em contraditório no processo (art. 489, § 1º, do Novo CPC), seja na reconstrução dos ‘fatos’, 

seja no levantamento de ‘pretensões a direito’ (reconstrução do ordenamento), então ter-se-á uma compreensão 

adequada da cooperação no Novo CPC.” [...]. (THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, 

Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. rev., atual. 

e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 70-72). 
390 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., p. 33. 
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Como se sabe, a disciplina probatória representa para o Direito Processual elemento 

fundamental para uma decisão mais próxima do ideal de justiça, sendo o processo instrumento 

democrático para a pacificação de conflitos. As provas são um importante instrumento para que 

as partes demonstrem em juízo a efetiva ocorrência ou não dos fatos, para o convencimento do 

juiz em torno das alegações feitas, visando à obtenção da tutela do interesse ou direito lesionado 

ou ameaçado. 

O direito à prova é reconhecido como direito fundamental, previsto no art. 5º, § 2º da 

CF/88. Encontra-se, ainda, previsto pela interpretação extensiva da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em seu art. 8º, como também, no art. 143, 

alínea “e”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

Ao mesmo tempo em que reconhece o direito à produção de provas, o Ordenamento 

Jurídico cuida de disciplinar quem precisará provar cada um dos fatos alegados em juízo, bem 

assim quais as consequências da eventual não realização da prova. A isto convencionou-se 

chamar disciplina do ônus da prova. O ônus da prova se justifica pelos princípios do 

contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo, da paridade de armas e todas 

as garantias da cláusula geral do devido processo legal. 391 

A doutrina estipula que as regras de distribuição do ônus da prova possuem duas funções, 

uma como regra de procedimento, destinada às partes, e a outra, como regra de julgamento, 

destinada ao juiz.392 Tais funções são ainda denominadas como prismas do ônus da prova, sendo 

a regra de procedimento o prisma subjetivo e a regra de julgamento o prisma objetivo.393 

Como regra de procedimento, implica que as partes terão a incumbência de comprovar 

ou não determinados fatos, sendo que o não atendimento à comprovação daquele fato recairá 

sob as alegações desta parte.  

Por outro lado, como regra de julgamento, tem a finalidade de servir como mecanismo 

para que o julgador tire suas dúvidas acerca das alegações feitas pelas partes e conduza a 

atividade instrutória ao longo do processo para, ao final, formar um juízo positivo ou negativo 

da causa sob exame. 

                                                           
391 A doutrina aponta direitos fundamentais que disciplinam o ônus da prova para a efetivação de um processo 

justo: o direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88 e art. 4º, CPC/2015); o direito 

fundamental à igualdade entre as partes no processo ou paridade de armas (art. 5º, caput, CF/88 e art. 7º, 

CPC/2015); direito fundamental ao contraditório (art. 5º, LV, CF/88 e art. 9º e 10, CPC/2015) e o direito 

fundamental à prova (art. 5º, XXXV e LVI, CF/88). CARPES, Op. Cit., p. 49. 
392 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit. pp. 103-111. RODRIGUES, Op. Cit., pp. 230-233. 
393 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Buenos Aires: Ejea, 1956, pp. 18-19. Disponível em 

https://pt.scribd.com/doc/132290127/ROSENBERG-La-Carga-Da-La-Prueba. Acesso em 21.jan.2018. 

https://pt.scribd.com/doc/132290127/ROSENBERG-La-Carga-Da-La-Prueba
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Indiscutível é a relevância da produção da prova para o processo. Nada obstante, ao 

direito de produzir a prova corresponde um ônus, não um dever. O não exercício de um ônus 

não configura ilicitude e não se pode exigir o seu cumprimento, nem impor sanção pelo 

descumprimento. A parte que recebe o encargo probatório (ônus de provar) tem a opção entre 

cumpri-lo ou não, com a finalidade de demonstrar a veracidade de certo enunciado fático.394 

Entende-se, outrossim, como “mero imperativo de interesse da parte”395, não havendo 

obrigação na produção de provas pelas partes, cabendo-lhes a faculdade de instruir ou não o 

juízo,396 o que denomina Cambi de binômio liberdade-necessidade.397  

O descumprimento do ônus de provar não resulta diretamente em consequência 

desfavorável ao onerado, na medida em que o órgão judicial e a contraparte também podem 

produzir outras provas aptas à formação do juízo de probabilidade acerca dos fatos que 

envolvem a causa. O que recai sobre a parte onerada é apenas um risco de consequência 

desfavorável aos seus interesses (que pode até não se materializar), diferentemente de uma 

necessária consequência.398 

De tal sorte, a parte que produziu a prova não será necessariamente a vencedora da lide 

porque, apesar de ela procurar ter a força persuasiva necessária para que convença o julgador 

de que aquelas alegações são verdadeiras, o seu simples cumprimento não significa obter 

decisão favorável.399 Se assim o fosse, restaria sem sentido a fase de valoração da prova, 

momento em que o magistrado, sopesando os argumentos e todas as provas do processo, irá 

decidir qual das partes merece a proteção da tutela jurisdicional. A prova, não importando quem 

a produziu, pertence ao processo, não interessa a sua proveniência, de acordo com o princípio 

da comunhão da prova.400 

Vale, a tempo, salientar que a visão doutrinária de que a função subjetiva da distribuição 

do ônus da prova (regra de procedimento) só deva ser aplicada quando o princípio da aquisição 

processual da prova ou mesmo quando os poderes instrutórios do juiz para a reconstrução da 

realidade o impossibilitem de formar uma convicção sobre os fatos e de proferir uma decisão 

                                                           
394 CARPES, Artur Thompsen. Ônus da prova no novo CPC: do estático ao dinâmico. Coleção o novo processo 

civil. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (Coords.). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2017, p. 33. 
395 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 313. 
396 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., p. 105. 
397 CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 232. 
398 CARPES, Op. Cit., p. 34. 
399 CAMBI, Op. Cit., p. 315. 
400 BARBOSA MOREIRA. O juiz e a prova. Repro. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 35, jul.-set./1984, p. 

181. 
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justa. A ideia de que a função subjetiva seja vista subsidiariamente,401 não merece prosperar, 

pois, as duas funções, subjetiva e objetiva, devem ser complementares, dado que as partes se 

encontram em situação de maior proximidade com a prova e, podendo melhor esclarecer os 

fatos, podem contribuir para o alcance da justiça material.402   

Acrescente-se a ideia de que a ênfase no diálogo, no concurso das partes em uma 

comunidade de trabalho e na busca para o estabelecimento de uma decisão mais justa no 

processo civil contemporâneo alcança a produção de provas. Outra não é a posição do STJ:  

 

A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao 

juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, 

pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento 

processual (aspecto subjetivo).403 

 

As regras relacionadas com o ônus da prova balizam os comportamentos que serão 

adotados por todos os atores do processo, partes e juiz. Indicam, ademais, consequências 

decorrentes da eventual insuficiência da prova colhida para a comprovação daquilo que se 

alegou.  

O Direito Processual brasileiro adota a teoria da distribuição estática do ônus da prova, a 

partir da posição processual das partes e da natureza dos fatos que permeiam o conflito de 

interesses. O art. 373 do CPC/2015,404 cujo correspondente no CPC/1973 era o art. 333, 

estipula, em seus incisos I e II, que cabe ao seu autor o ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito, tocando ao réu a incumbência de provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito que alegar possuir. 

                                                           
401 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., p. 105. 
402 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., pp. 109-110. 
403 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Lição extraída do voto do Relator, nos autos do REsp 

802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção, DJ. 21.09.2011. Disponível em 

www.stj.jus.br. Acesso em 16.jan.2018. 
404 De acordo com o art. 373, do CPC/2015: 

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 

parte seja impossível ou excessivamente difícil. 

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.” 

http://www.stj.jus.br/
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Registre-se que são fatos extintivos aqueles que finalizam uma vontade concreta da lei ou 

se referem a situações posteriores ao direito alegado, como pagamento, decadência e prescrição. 

São fatos modificativos aqueles que afetam a exigibilidade ou comprometem a validade e 

existência do direito alegado, como acontece com a moratória concedida ao credor e a exceptio 

non adimplecti conctractus. Já os fatos impeditivos referem-se aos que em momento anterior 

ou concorrente ao fato constitutivo interferem no plano da validade do interesse perquirido pelo 

autor, como as circunstâncias relativas à capacidade das partes para a celebração de um negócio 

jurídico, situações de fraude ou coação, ou quando o objeto pretendido não afete os bons 

costumes ou a moralidade pública, dentre outros.405 

Em larga medida, portanto, o CPC/2015 reproduziu o modelo anterior. Manteve-se a 

distribuição estática do ônus da prova, como regra. Referendou-se, de outro lado, a 

possibilidade de redistribuição dos ônus probatórios por convenção das partes, isto desde que a 

questão posta em juízo não envolva direito indisponível, ou torne excessivamente difícil a uma 

das partes o exercício do direito.406  O passo adiante, que convém aqui discutir, diz com a 

permissão outorgada para que, em determinados casos, os ônus probatórios sejam redistribuídos 

dinamicamente. 

Cumpre, ainda, antes disto, revisitar o contexto anterior. O CPC/1973, marcadamente 

individualista e liberal, arraigado nos institutos da segurança jurídica, da previsibilidade e da 

inércia do juiz, não permitia que este tivesse postura mais ativa e que adaptasse as normas 

processuais ao caso concreto. 

Nessa perspectiva, situações particulares de direito material eram deixadas de lado porque 

o anterior modelo de Direito Processual se voltava ao negócio privado e de interesse das partes, 

não relevando as peculiaridades de cada caso que podiam influenciar diretamente no exercício 

do direito à prova. 

Surgiram conflitos de novas espécies e, dentre eles, os metaindividuais, com a 

necessidade de produção de provas complexas e dispendiosas. A regra geral do CPC/73 tornou-

se, portanto, insusceptível de oferecer solução adequada para todas as situações. A incidência 

do princípio da adequação, que impõe o fornecimento de meios eficazes a uma adequada tutela 

do direito material, impôs mudança de comportamento.407 

                                                           
405 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., pp. 118-119. 
406 As regras referidas estão inseridas no art. 373, §§ 3º e 4º do CPC/2015 e, como salientado, reproduzem a ideia 

central das disposições do CPC/73, art. 333, parágrafo único, I e II. Não se pode perder de mente, ademais, que a 

possibilidade agora referendada tem relação direta com o reconhecimento da eficácia e o estímulo aos negócios 

jurídicos processuais, umas das características principais do CPC/2015. A cláusula geral de negociação encontra-

se inserida no respectivo art. 190. 
407 MACÊDO; PEIXOTO, Op. Cit., p. 121. 
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Recorde-se, na passagem que a Constituição de 1988, ao consagrar o acesso à justiça 

como direito fundamental, impôs releitura da disciplina processual. Note-se que já não importa 

viabilizar apenas acesso formal ao Judiciário, ou seja, o direito de estar em Juízo. É 

indispensável assegurar a todo aquele que é parte em um processo possa de lá efetivamente 

nutrir resultado prático efetivo. O processo há de se desenvolver em comunidade de trabalho, 

com respeito ao contraditório e com garantia às partes da possibilidade de verdadeiramente 

influenciar na formação da convicção do(s) julgador(es). Trata-se da visão moderna de 

contraditório substancial. A questão é sensível no que diz respeito ao direito probatório, 

especialmente (mas não exclusivamente) quando se cuida de demandas que envolvem conflitos 

metaindividuais. 

Atento a tal realidade, o legislador introduziu, por meio do Código de Defesa do 

Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Duas foram as espécies instituídas: 

a decorrente da vontade direta da lei (ope legis) e a resultante de determinação judicial (ope 

judicis). Serve de exemplo da inversão do ônus da prova decorrente da vontade direta da lei, 

por exemplo, a regra do art. 38 do CDC, relacionada com a prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária de quem a patrocina. A discussão de aludida espécie 

de inversão de ônus da prova, contudo, se afasta dos objetivos da pesquisa aqui desenvolvida. 

Já a inversão judicial (ope judicis) foi fixada pelo art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990408. 

Por conta de dita regra, pode o juiz inverter o ônus da prova em favor do consumidor, em razão 

da verossimilhança de suas alegações e da sua hipossuficiência. 

Já foi destacado o fato de que o CDC contém disposições que transcendem a mera 

proteção do direito do consumidor, compondo o conjunto de diplomas legislativos que 

disciplinam o processo coletivo e, portanto, se volta à proteção dos direitos metaindividuais. 

Assim, como o processo coletivo faz parte de um microssistema próprio, composto por 

leis interpretadas em conjunto para a tutela dos direitos coletivos, o art.6º, VII, do CDC, passou 

a ser aplicado também em ações coletivas que versavam sobre direitos coletivos em geral, e não 

apenas às demandas consumeristas. A postura encontra fundamento, por igual, na revisão do 

                                                           
408 Conforme o art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.078/1990 (CDC): 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] 

 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; [...]” 
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art. 21 da Lei nº 7.347/1985 (LACP).409 Como leciona Marques, há um diálogo sistemático de 

complementaridade determinado pelo legislador entre o CDC e a LACP.410 

A utilização da técnica da inversão do ônus da prova é defendida por Leite e Ayala como 

importante instrumento para a discussão do liame do nexo de causalidade para a discussão do 

dano ambiental, ao transferir para o demandado a necessidade de provar que este não possui 

ligação com o dano, favorecendo, ao final, toda a coletividade e facilitando o fluxo das 

demandas ambientais.411 

A discussão em torno da aplicabilidade do art. 6º, VII, do CDC, às demandas ambientais 

foi ampla. Constituiu-se, doutrinária e jurisprudencialmente, a possibilidade de tal aplicação 

não apenas a partir do microssistema de demandas coletivas, mas também sob a invocação dos 

princípios da precaução e do in dubio pro ambiente. Muitas foram as teses desenvolvidas nesse 

sentido. Alguns doutrinadores defendiam a aplicação, por analogia, do art. 6º, VIII, do CDC, 

aliado ao art. 21 da LACP, ao processo coletivo como um todo, em virtude da existência do 

microssistema processual coletivo e independentemente da natureza do direito posto em juízo, 

podendo se inverter o ônus da prova. Outros, ao revés, defendiam a ideia de que seria pela 

efetivação dos princípios de direito ambiental, em especial, o princípio da precaução que se 

justificaria a aplicação da distribuição do ônus da prova, que, apesar de forma inversa, ainda é 

uma modalidade de distribuição estática.412 

O cerne da questão está em que a mera inversão do ônus da prova não é, algumas vezes, 

a providência mais adequada às demandas ambientais. Atente-se para o fato de que a regra 

                                                           
409 De acordo com o art. 21, da Lei nº 7.347/1985 (LACP): 

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 

dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” 
410 MARQUES, Cláudia Lima. O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral do direito. Diálogo das 

fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. In: MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 35.     
411 LEITE; AYALA, Op. Cit., p. 192. 
412 A favor da aplicação do artigo em comento às demandas ambientais, estão de acordo: SAMPAIO, Francisco 

José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

1998, p. 232. A aplicação do dispositivo ao Direito Ambiental, mas sem concordar com a aplicação do princípio 

da precaução, era a posição de BELTRÃO, Antônio Figueiredo Guerra. A proteção do meio ambiente como um 

dos direitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o problema da 

legitimidade e da representação adequada para a sua concretização pelo processo. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Mestrado em Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Recife: 

Unicap, 2010, pp. 66-67. Disponível em http://localhost:8080/tede/handle/tede/441. Acesso em 22.jan.2018. 

Defendendo a inversão do ônus da prova em questões de matéria ambiental, mas também pela aplicação do 

princípio da precaução, é como se posiciona RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 4. ed. 

rev., atualizada e ampliada conforme o Novo CPC. Bahia: Editora Jus Podvm, 2016. De opinião diversa, ao opinar 

que o dispositivo seria para aplicação nos casos de direito do consumidor, são as afirmações de LAMEGO, 

Leonardo Pereira. O ônus da prova em Ação Civil Pública Ambiental e o posicionamento do STJ. Revista 

Dialética de Direito Processual, nº 84, pp. 23-39, Belo Horizonte: RDDPRO, mar./2010, p. 34. 

http://localhost:8080/tede/handle/tede/441
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prevista originalmente no CDC visa, explicitamente, a facilitar a proteção de uma das partes – 

e, por extensão, do direito que ela alega ter – qual seja, o consumidor. A regra, portanto, tem 

origem na pretensão de recompor o desequilíbrio entre as partes, assegurando ao consumidor a 

possibilidade de sucesso. 

Nas demandas ambientais, contudo, o bem que merece maior atenção é exatamente o 

meio ambiente. Não importa quem ocupa qualquer dos pólos da relação processual. Quem quer 

que seja, o processo deve ser conduzido de modo a ensejar máxima proteção ambiental. Ora, 

pode ocorrer que a mera inversão do ônus da prova (vale dizer, repassar à parte contrária o ônus 

de comprovar tudo aquilo que o demandante alegou) não se mostre adequado para a máxima 

proteção ambiental. Imagine-se a hipótese de ribeirinho que vive da pesca em rio onde indústria 

próxima também utiliza a água daquele mesmo rio. O ribeirinho constata que a quantidade de 

água que tem sido utilizada pela indústria está comprometendo a reprodução dos peixes ali, 

onde alguns passaram a ser encontrados mortos. Fácil é provar que os peixes estão mortos, 

simplesmente por meio de fotos; entretanto, a produção da prova relativa ao processo de 

extração dessa água que está sendo utilizada será de custosa possibilidade de produção pelo 

ribeirinho, tornando-se para ele tarefa excessivamente onerosa ou praticamente impossível. 

Caberia à indústria a produção dessa prova, por ter melhores condições econômicas para tanto. 

Defender em casos como esse a produção estática das provas é negar aplicabilidade à 

responsabilidade civil ambiental, bem como, a própria efetivação do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sua proteção e integridade. 

É exatamente em tal contexto que avulta a importância do passo adiante oferecido pelo 

CPC/2015: a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Como já referido, o art. 373 do CPC/2015 repete os dois incisos do art. 333 do CPC 

revogado, mantendo, como regra, a distribuição estática do ônus da prova. Nada obstante, o 

respectivo § 1º estabelece que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, possa atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, por intermédio de decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório. 

Seguindo a perspectiva de valorizar a capacidade real da parte que tem a incumbência de 

provar os fatos envolvidos na demanda, passaram a ser considerados fatores que podem 

interferir diretamente no exercício da prova, tais como as condições socioeconômicas das 

partes, as peculiaridades do direito material envolvido, a natureza da prova existente ou a ser 
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produzida e a real possibilidade de a prova reclamada ser produzida pela parte.413 Para Délton, 

outro aspecto de relevo é a hipossuficiência técnica da parte justificada por uma incapacidade 

técnica sua em não ter condições de produzir a prova por intermédio de algum tipo de técnica 

pericial. Muitas vezes, a parte precisa contratar uma empresa de consultoria ou um perito 

técnico especializados no assunto da lide e não possui meios para tanto.414 

Em outras palavras, para a transferência do ônus da prova, considera-se a maior ou menor 

facilidade/capacidade que uma das partes possua em cumprir esse encargo, podendo haver a 

transferência do ônus da demonstração de apenas alguma ou algumas das circunstâncias fáticas, 

não necessariamente de todas, com a finalidade de que a realidade a ser constituída se aproxime 

o tanto quanto possível da realidade de fato.415 

A aplicação da regra da redistribuição dinâmica do ônus probatório é possível quando a 

produção de uma prova seja impossível ou muito difícil para a parte a quem, em regra, caberia 

o encargo, tendo a outra parte melhores condições ou maior facilidade para promovê-la. 

A utilização de referida regra, por outro lado, deve ser utilizada com parcimônia. Não 

pode se traduzir na imposição de atividade impossível para qualquer das partes (prova 

diabólica). O juiz, de outro lado, não deve decidir pela utilização da regra sem que antes tenha, 

a respeito da aplicação dela, franqueado às partes manifestação. A tal respeito, o juiz até pode 

agir de ofício, apontando para a necessidade de redistribuir dinamicamente os ônus probatórios, 

isto em atenção às peculiaridades do caso concreto. Não pode, contudo, ignorar a ideia de 

comunidade de trabalho a que já se referiu, pelo que, ainda antes de a utilizar, precisa ouvir as 

partes (art. 10 do CPC/2015).  

Não há consenso doutrinário a respeito do momento adequado para a deliberação acerca 

da utilização da regra da distribuição do ônus da prova. Parece mais adequado considerar, no 

entanto, que tal deve preferencialmente ocorrer no momento do saneamento compartilhado do 

processo. Explica-se: somente após a defesa do réu e eventual réplica é que passam a ser 

conhecidos todos os argumentos de cada uma das partes e, portanto, é possível identificar fatos 

controvertidos e que necessariamente desafiarão a produção de provas.  

O CPC/2015, caminhando em sentido algo diverso do que constava do CPC/73, 

reestabeleceu que, após o encerramento da fase petitória (inicial, defesa do réu e eventuais 

providências preliminares, inclusive réplica), o juiz saneará o processo, fazendo-o, como regra, 

sozinho (decisão de saneamento, art. 357 do CPC/2015). 

                                                           
413 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 316. 
414 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit..., p. 156. 
415 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 318.  
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A existência de complexidade de fato ou de direito, contudo, afasta a possibilidade de que 

o juiz promova saneamento sem a presença das partes. Com efeito, em tais casos, o juiz 

designará audiência (trata-se de obrigação, não de mera faculdade, art. 357, § 3º, do CPC/2015). 

Nela, o juiz promoverá saneamento em cooperação com as partes. É exatamente em tal 

momento que deve ocorrer a redistribuição dinâmica dos ônus probatórios.  

Atente-se para a circunstância de que leitura aligeirada do caput do art. 373 do CPC/2015 

e de seu inciso III poderia levar à falsa impressão de que o juiz está autorizado a aplicar a regra 

da dinamização, mesmo quando promove saneamento no gabinete, sem interação com as partes. 

Tal postura, contudo, não é adequada, porque não se amolda ao modelo de processo 

constitucionalmente imposto, que privilegia, como já anotado em diversos momentos, a 

formação de comunidade de trabalho, onde cada um dos agentes do processo atua na 

perspectiva da elaboração da melhor decisão possível. 

Processos que envolvem complexidade de fato ou de direito, portanto, precisam ser 

saneados em audiência (saneamento compartilhado, art. 373, § 3º, do CPC/2015). É em tal 

momento, pois, que o juiz deve se ocupar de fixar os pontos controvertidos, decidir sobre as 

provas que serão produzidas e, se for o caso, com a interação das partes, deliberar sobre 

redistribuição dinâmica dos ônus probatórios.  

Isto é especialmente sensível nas questões ambientais – exatamente aquelas que 

constituem o objeto desta pesquisa. Nelas há, quase sempre, elevada complexidade de fatos, a 

demandar produção de provas igualmente complexas e, não raras vezes, demasiado 

dispendiosas. A adequada utilização da regra em referência possui potencial para, 

especialmente em demandas ambientais, possibilitar a efetiva detecção de riscos que 

recomendem intervenção estatal, viabilizando adequada proteção do meio ambiente.  

Concorrendo no sentido de que os danos ambientais são caracteristicamente de difícil 

comprovação em juízo, cite-se ementa do AgRg no REsp 1.412.664/SP, de relatoria do Ministro 

Raul Araújo, da Quarta Turma do STJ: 

 

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. 

LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 

CABIMENTO. 

1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio 

jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no códice 

civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, 

que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade 

objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição 

causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, 

nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes.  
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2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de titularidade 

difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza 

indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, 

implicam uma atuação jurisdicional de extrema complexidade. 

3. O Tribunal local, em face da complexidade probatória que envolve demanda 

ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, 

entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento. 

4. A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma 

capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na íntegra, por seus 

próprios fundamentos.  

5. Agravo regimental não provido. 

(Grifou-se).416 

 

A dinamização do ônus da prova pode tornar a responsabilidade civil mais aplicável à 

existência do liame entre causa e dano, por constituir técnica que outorga máxima efetividade 

à produção de provas para auxiliar na formação do juízo sobre a realidade fática que envolve a 

lide. 

Como expresso anteriormente, a forte carga liberal contida no CPC/73 refletia o 

paradigma da estrita legalidade, sendo o Direito separado dos fatos. Com a Constituição de 

1988, o paradigma da estrita legalidade é transmudado para outro, de legalidade substancial, na 

medida em que a lei passa a ser interpretada e aplicada sob a óptica dos direitos fundamentais.417 

Essa nova interpretação e aplicação do Direito possibilita uma maior aproximação deste 

à realidade da vida. Assim, a organização das atividades dos sujeitos processuais no 

procedimento probatório contribui para  maior participação e responsabilidade dos agentes do 

processo. Em parceria com o juiz (comunidade de trabalho), as partes harmonizam o 

procedimento às situações concretas e às particularidades do direito discutido em juízo, 

permitindo que o processo cumpra sua finalidade, o resultado justo. 

O ônus da prova se mostra como técnica processual imprescindível para a prestação da 

tutela jurisdicional. Com efeito, a distribuição estática ou a dinamização, da maneira como era 

constituída antes, reflete um esforço de interpretação (CDC + LACP) que, agora, com a 

dinamização expressamente autorizada pelo CPC/2015, não se faz mais necessária. A proposta 

é de se flexibilizar o esquema básico e estático da regra geral, em especial naqueles em que, 

“[...] em face das peculiaridades do caso, a prova revela-se excessivamente difícil para a parte 

onerada e, em contrapartida, mais facilitada àquela inicialmente desonerada”.418 

Como preleciona Bahia, a adoção da dinamização dos ônus probatórios fundamenta-se 

na aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e no dever do Poder Judiciário de conferir 

                                                           
416 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), AgRg no REsp 1.412.664/SP. Rel. Min. Raul Araújo, Quarta 

Turma, DJ. 11.03.2014. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 31.jan.2018. 
417 CARPES, Op. Cit., p. 101. 
418 CARPES, Op. Cit., p. 106. 

http://www.stj.jus.br/
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efetividade a estes direitos, mostrando-se inadequado, mormente após a superveniência do 

CPC/2015, que se utilizem ainda as disposições do CDC para a flexibilização das regras de 

distribuição dos ônus probatórios, notadamente naquelas demandas que não envolvem 

diretamente relações consumeristas.419 

Já em 2012, Bahia defendia a inadequação do emprego, em demandas ambientais, da 

inversão do ônus da prova, pela invocação do art. 6º do CDC, cumulado com o art. 21 da LACP.  

A jurisprudência, aliás, chegou a aplicar a inversão do ônus da prova sob o influxo do 

princípio da precaução. Serve de paradigma a decisão lançada no REsp nº 1.060.753/SP, 

julgado pela 2ª Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Eliana Calmon.420 

Na esteira de reflexão de Bahia, contudo, Carvalho adverte para o fato de que a invocação 

do princípio da precaução não pode levar, em qualquer caso, à inversão do ônus da prova. Veja-

se:  

 

A precaução não deve levar, direta e indiretamente, à inversão do ônus da prova, 

mesmo porque a simples existência de incertezas científicas pode inviabilizar a ambas 

as partes a produção de provas seguras. Desta maneira, muito mais razoável a adoção 

de um sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo critérios de 

verossimilhança e probabilidades, tecnicamente estimuladas (em detrimento da 

simples inversão em decorrência imediata do princípio da precaução). Esta dinâmica 

terá o condão de estimular o aprofundamento do conhecimento e informações na 

dialética processual da instrução probatória. Se usada irrestritamente, a inversão do 

ônus da prova poderá, inclusive, ocasionar o efeito negativo inverso, isto é, diminuir 

o estímulo à formação dialética de análises técnicas probabilísticas a favor e contra a 

configuração do nexo causal que pode vir a ligar determinada atividade a um dano 

ambiental.421 

                                                           
419 BAHIA. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente, ...Op. Cit...., p. 322. 
420 PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA 

POR DANO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PERÍCIA - DANO 

AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. 

1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica 

estadual é de competência da Justiça Estadual. 

2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões 

essenciais ao julgamento da lide. 

3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu 

o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é 

potencialmente lesiva. 

4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia 

para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações 

obtidas de sítio da internet. 

5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela 

aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do 

engenho humano. 

6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos 

decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. 

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), REsp 1.060.753/SP. Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJ. 14.12.2009. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 31.jan.2018.) 
421 CARVALHO. Gestão jurídica ambiental, ...Op. Cit...., p. 475. 

http://www.stj.jus.br/
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O princípio da precaução não deve ser interpretado como causa direta à aplicabilidade da 

inversão do ônus da prova, porque sua ideia principal é o agir antecipado ante os cenários de 

incerteza científica. O fato de impor à parte a produção da prova em contextos de obscurantismo 

da atividade e de seus possíveis efeitos ou de dificuldade para a coleta de informações 

transforma a produção da prova em tarefa impossível, o que caracteriza a conhecida prova 

diabólica.422 

Já na tendência de aplicar a regra da distribuição das cargas probatórias, mesmo antes da 

vigência do CPC/2015, alguns julgados em trechos de suas ementas já se referiam à 

dinamização, como no seguinte: 

 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO COM 

MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DINÂMICO 

DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, VIII, E 117 DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO 

AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 

1. Em Ação Civil Pública proposta com o fito de reparar alegado dano ambiental 

causado por grave contaminação com mercúrio, o Juízo de 1º grau, em acréscimo à 

imputação objetiva estatuída no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, determinou a inversão 

do ônus da prova quanto a outros elementos da responsabilidade civil, decisão mantida 

pelo Tribunal a quo. 

2. O regime geral, ou comum, de distribuição da carga probatória assenta-se no art. 

333, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se de modelo abstrato, apriorístico e 

estático, mas não absoluto, que, por isso mesmo, sofre abrandamento pelo próprio 

legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da prova, com o duplo objetivo de 

corrigir  eventuais iniquidades práticas (a probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar 

legítimas pretensões, mormente dos sujeitos vulneráveis) e instituir um ambiente 

ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 

1988 e das máximas do Estado Social de Direito. 

3. No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina 

os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da 

prestação jurisdicional e do combate às desigualdades, bem como expressa um 

renovado due process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os 

sujeitos na demanda.  

4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de poderes que 

atribui, específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis), modifica a incidência 

do onus probandi, transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-

lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relações jurídicas nas 

quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas 

transitem no universo movediço em que convergem incertezas tecnológicas, 

informações cobertas por sigilo industrial, conhecimento especializado, redes de 

causalidade complexa, bem como danos futuros, de manifestação diferida, 

protraída ou prolongada.  

5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem 

substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação 

inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual 

e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da 

alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação 

natural do seu ofício de condutor e administrador do processo). 

                                                           
422 CARVALHO. Dano ambiental futuro, ...Op. Cit...., p. 155. 
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6. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a inversão do ônus 

da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o 

ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 

6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio 

Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano 

ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio 

ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min.  Eliana 

Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009). 

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o 

campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, 

em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 

1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). 

8. Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência - juízo perfeitamente 

compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas - não é apenas a parte em 

juízo (ou substituto processual), mas, com maior razão, o sujeito-titular do bem 

jurídico primário a ser protegido. 

9. Ademais, e este o ponto mais relevante aqui, importa salientar que, em Recurso 

Especial, no caso de inversão do ônus da prova, eventual alteração do juízo de valor 

das instâncias ordinárias esbarra, como regra, na Súmula 7 do STJ. "Aferir a 

hipossuficiência do recorrente ou a verossimilhança das alegações lastreada no 

conjunto probatório dos autos ou, mesmo, examinar a necessidade de prova pericial 

são providências de todo incompatíveis com o recurso especial, que se presta, 

exclusivamente, para tutelar o direito federal e conferir-lhe uniformidade" (REsp 

888.385/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.11.2006. No mesmo 

sentido, REsp 927.727/MG, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 

4.6.2008). 

10. Recurso Especial não provido.423 

(Grifou-se). 

 

Pela leitura do acórdão, percebe-se que o Tribunal tenta superar os entraves do sistema 

processual ainda vigente à época, para que se constitua no processo uma realidade mais próxima 

possível da realidade de fato. 

A tese contida nesse acórdão, mesmo em 2012, se mostra avançada, fundamentando a 

opção pela distribuição dinâmica das cargas probatórias em obediência aos cânones da 

solidariedade e da justiça, já vislumbrando a ideia de comparticipação das partes, com vistas a 

transformar o processo em verdadeira comunidade de trabalho. 

Para tanto, o julgado concluiu que o ônus probatório devia ser transferido para a parte em 

melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, ademais em demandas 

que tratem de direitos indisponíveis ou intergeracionais, em “[...] contextos de incertezas 

tecnológicas, redes de causalidade complexa,” e, ainda de “[...] danos futuros, de manifestação 

diferida, protraída ou prolongada.”  

                                                           
423 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), REsp. 883.656 /RS. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJ. 28/02/2012. 
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O julgado foi bem, compreendendo que as particularidades do Direito Ambiental 

demandam do julgador uma adequação da norma quando a situação concreta assim o 

recomendar.  

De igual modo é o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, antes também 

do CPC/2015, já se referia à distribuição do ônus da prova em face da condição social e 

financeira do demandado não suportar o ônus da missão de produção da prova. Destaca-se na 

ementa a referência a amplitude da inversão do ônus da prova.  

 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 

INVERSÃO DO ÔNUSDA PROVA. MOMENTO. CABIMENTO E AMPLITUDE. 

CARGA DINÂMICA DA PROVA. REALIDADE DOS AUTOS. Em se tratando de 

inversão do ônus da prova dependente de definição judicial, tal há de ocorrer antes da 

fase instrutória, visando eliminar surpresas a quem em princípio, não tocaria tal fardo. 

Ao demandado, em sede de ação civil pública que visa preservação do meio ambiente, 

corresponde o ônus probatório de demonstrar a inocorrência dos danos ambientais. 

Encargo este, entretanto, que não abrange a evidência quanto aos fatos geradores da 

situação danosa, a cujo respeito a própria existência do inquérito civil imputa ao autor 

da ação mínima demonstração. As regras relativas à distribuição do ônus da prova 

merecem leitura dinâmica e não estática, imputando-se o encargo probatório a quem 

melhor detém condições de dele se desincumbir. No caso dos autos, há de se 

considerar a modesta condição social e financeira do demandado, o que implicaria 

rematada iniquidade imputar-se provar a inexistência dos próprios fatos a ele 

atribuídos, enquanto o parquet dispõe de todas as condições materiais para tal, o que, 

por sinal, já tratou de fazer no inquérito civil, cujos elementos informativos a respeito 

serão oportunamente avaliados em sentença.424  

 

Após a entrada em vigor do CPC/2015, outros julgados em matéria ambiental com a 

aplicabilidade da técnica da dinamização do ônus de provar são encontrados nos tribunais.  

 

AÇÃO AMBIENTAL. Jumirim. Tombamento de vagões que transportavam óleo 

diesel. Contaminação ambiental de açudes e córrego. Dano ambiental e financeiro. 

Perícia. Inversão do ônus da prova. Custeio da perícia. – 1. Inversão do ônus da prova. 

A inversão do ônus da prova pressupõe que o autor tenha trazidos aos autos indício 

suficiente do dano e do nexo com a conduta ou atividade do réu; implica em dar o 

ônus da prova por cumprido pelo autor, ainda que por presunção. Nesses termos, a 

inversão não implica em o réu produzir a prova do autor, mas em produzir prova 

própria que contrarie aquela dada por suficiente pelo juiz, em aplicação flexível do 

art. 373, II do CPC. A inversão do ônus de provar não se confunde com inversão do 

ônus de pagar. – 2. Perícia. Custeio. A remuneração do perito será paga pelo autor, 

quando a prova é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, 

salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça (CPC, art. 82, 'caput'). A 

determinação de que a ré antecipe os honorários do perito, se a prova foi requerida 

pelos autores, ofende o disposto no art. 82 e 95 do CPC, disposição válida no caso 

concreto. – 3. Carga dinâmica das provas. A teoria da distribuição dinâmica da carga 

das provas, oriunda da Argentina e do Uruguai, visa a uma nova interpretação do art. 

373 do CPC; tem aplicação restrita a casos especiais e cuida de quem deve produzir 

determinada prova, como decorre de seu § 1º. Cuida da produção, não do pagamento 

                                                           
424 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJRS). Agravo de Instrumento 

70056015084, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Armínio José Abreu 

Lima da Rosa, Julgado em 14.08.2013. Acesso em 02.fev.2018. 
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da prova. A teoria não altera a aplicação do art. 95; pois custeia a prova quem tem o 

ônus de produzi-la. Inexistente demonstração de que a ré tenha melhor condição para 

produzir a prova, a teoria não tem aplicação. Cabe ao autor custear a prova que 

requereu, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita. – Agravo da ré 

provido para afastar a obrigação de custear a prova dos autores.425 

 

 

O caso analisa pedido referente ao custeio da prova. O instrumento processual da 

distribuição das cargas probatórias se destina a quem deve produzir determinada prova, a 

depender dos requisitos do § 1º do, art. 373 do CPC/2015. Custeia, entretanto, a prova quem 

tem o ônus de produzi-la (art. 95), tal significando dizer que o custeio da prova é efeito 

secundário da dinamização, ou seja, para aquele a quem foi direcionado o encargo de cumpri-

la. 

E também:  

 

Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Incêndio em terminal químico. 

Hipótese de dano ambiental por ricochete. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação concreta de prejuízo 

processual. Prejuízo não configurado. Oitiva de testemunhas despicienda. Inversão do 

ônus probatório. Inexistência de relação de consumo. Inversão do ônus probante 

desprovida de suporte fático. Distribuição dinâmica do dever de provar. Pleito que 

não explicita qual margem do estuário ficou comprometida; quais tipos de peixes 

deixaram de ser pescados (antes e depois), tampouco qual a real periodicidade do 

exercício da atividade afetada. Julgamento antecipado adequado ao espelho da causa. 

Relação jurídica entre o causador de um dano ambiental e o reflexo deste na esfera 

patrimonial ou moral individual de terceiro. Danos materiais não comprovados. 

Ausência de evidências de efetiva redução da produção pesqueira. A existência de 

dano ao meio ambiente não impõe, ordinária e necessariamente, lesão ao patrimônio 

alheio. Atividade pesqueira que está sujeita a diversos fatores naturais externos. Risco 

inerente à própria atividade. Vedação ao dano hipotético. Ausência de revelação de 

real risco à sobrevivência humana. Pleito de dano moral fora do eixo da dignidade da 

pessoa humana. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.426 

 

  

No caso, a prova anterior não foi devidamente produzida, o que inviabiliza a 

demonstração da realidade para formação do juízo sobre a realidade dos fatos, o que poderia 

ter sido remediado ao se adotar a distribuição dinâmica da prova em face de não ter ficado 

demonstrado se o dano efetivamente ocorreu e quais os prejuízos efetivamente sofridos.  

A nova reforma processual já era clamada por aplicadores e doutrinadores do Direito. A 

distribuição estática das provas, como no CPC anterior, não mais correspondia aos anseios 

                                                           
425 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP), Agravo de Instrumento 2037530-

14.2017.8.26.0000. Relator Des. Torres de Carvalho, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 2ª Vara do Foro 

de Tietê, Data do Julgamento: 04.05.2017, Data de Registro: 05.05.2017. Disponível em http://www.tjsp.jus.br/. 

Acesso em 02.fev.2018. 
426 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP), Apelação 1029478-77.2015.8.26.0562. 

Relator Des. Rômolo Russo, 7ª Câmara de Direito Privado, 9ª Vara Cível do Foro de Santos, Data do Julgamento: 

26.04.2017, Data de Registro: 03.05.2017. Disponível em http://www.tjsp.jus.br/. Acesso em 02.fev.2018. 

http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
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sociais e constitucionais, haja vista que sua posição, excessivamente formal e individualista, 

fortalecia a desigualdade entre as partes e uma baixa eficácia da tutela jurisdicional do meio 

ambiente. 

Muito mais pertinente/propícia  às demandas ambientais, portanto, a utilização da regra 

da distribuição dinâmica, agora expressamente inserida no CPC/2015, representando “evidente 

salto qualitativo” no sistema de formação do juízo de fato.427 A adequada consideração das 

características do caso concreto e das possibilidades de cada um dos contendores tem potencial 

para contribuir na efetiva detecção da existência de risco intolerável para o meio ambiente, 

permitindo efetivação da vontade constitucional: preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, com olhos postos nos princípios da precaução, da solidariedade e 

da equidade intergeracional. 

 

  

                                                           
427 CARPES. Ônus da prova no Novo CPC, ...Op. Cit...., p. 140. 
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5 CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusões da necessidade de uma reponsabilidade civil ambiental preventiva, 

precaucional e mais preocupada com os riscos e a complexidade ambientais, constatou-se que 

os problemas ambientais se refletem como consequência da maneira de pensamento linear de 

exploração dos recursos, sem cautela, e que imprimem uma racionalidade utilitarista concebida 

e perpetrada por séculos na história da humanidade, das ciências e da própria Ciência Jurídica. 

O mundo é tão grande e perene que a humanidade sempre utilizou os recursos naturais 

sem a preocupação se, em algum momento, iriam se esgotar.  Essa ideia de que o meio ambiente 

é um instrumento à disposição do ser humano e dos interesses do mercado fundamentou um 

paradigma que se consolidou ainda mais desde a Modernidade, época marcada pelos ideais 

iluministas, pautada nos dogmas da verdade, da certeza, do racionalismo e do universalismo. A 

razão, naquele período, era a fonte da verdade e tudo deveria ficar sob o domínio e controle do 

ser humano. A priori vistos como danos particulares de determinadas regiões ou de algumas 

espécies da fauna ou da flora, o Direito foi se voltando a reconhecer a proteção do meio 

ambiente.  

A globalização, o desenvolvimento tecnológico, o aumento da população, o consumismo 

exacerbado das sociedades e a busca pelo crescimento econômico ilimitado, entretanto, 

tornaram a crise ambiental global e multifacetária, de consequências graves e irreversíveis. O 

Direito, apesar de se esforçar por oferecer respostas rápidas e capazes para remediar os danos 

ambientais, por vezes, não consegue alcançar o ritmo com que os danos se materializam e 

degradam a natureza.  

Com efeito, o Direito Ambiental surge da crise ecológica da Sociedade de Risco, 

engendrada de riscos que ela própria cria, revestidos de incerteza e, por tal motivo, ele começa 

a influenciar diversas áreas do Direito. Em particular, no Direito Civil, ele tem exercido 

alterações em institutos clássicos, como a propriedade e a responsabilidade civil, influências 

essas extremamente necessárias e que precisam ser materializadas, em face da necessidade de 

proteção do meio ambiente. 

Os capítulos desenvolvidos nesta investigação seguiram-se sempre ao lume da 

preocupação de inquirir em que medida isso poderia ser repensado de modo antecipado, como 

uma responsabilidade civil ambiental prévia à lesão ecológica, porém, de grande probabilidade 

e que se fundamentasse nos riscos e na complexidade peculiares ao meio ambiente.  
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A pesquisa, então, pôde constatar que a responsabilidade civil tradicional ainda está 

linearmente associada a danos post factum, vinculados às indenizações, mesmo com a 

percepção de ameaça de riscos que possuem alto grau de probabilidade de concretização e de 

magnitude possivelmente graves e irreversíveis. 

Sabe-se que mais custa reparar do que prevenir o meio ambiente, motivo pelo qual uma 

melhor responsabilização pôde ser vislumbrada como aquela de cautela, necessariamente 

anterior aos efeitos nefastos do possível dano. 

Os princípios da prevenção, da precaução, da garantia de uma sadia qualidade de vida, e 

da solidariedade entre as presentes e futuras gerações são a base do sistema constitucional de 

proteção do meio ambiente. 

Assim, é relevante uma gestão instrumentalizada com medidas preventivas e 

precaucionais para equacionar a complexidade ambiental contemporânea e que influencie, de 

algum modo, a responsabilidade civil por dano ambiental, visando a inserir a preocupação com 

os riscos na tomada de decisões pelo Direito. 

Abordando a origem e a evolução histórica da responsabilidade civil, foi diagnosticado 

o caráter de flexibilidade do instituto às mutações sociais e aos desafios de cada tempo. 

Originariamente concebida como vingança aos prejuízos sofridos, depois, agregando a análise 

da culpa a sua estrutura, até que os riscos da época da Revolução Industrial impulsionaram 

lentamente o desenvolvimento da teoria objetiva. Então, a responsabilidade civil objetiva 

passou a ser aplicada quando relacionada a algumas atividades, tanto pelo Direito brasileiro, 

como por outras legislações do mundo.  

No ordenamento jurídico pátrio, a responsabilidade civil objetiva é prevista em diversas 

normas, conforme a teoria do risco. Passa a ser prevista também pela CF/88, em seu art. 37, § 

6º, mas é o Código Civil de 2002, por sua vez, no art. 927, parágrafo único, que promove 

verdadeira inovação, assumindo uma cláusula geral de responsabilidade civil objetiva para as 

atividades de risco.  

A conjugação dos três dispositivos confirma a adoção da teoria do risco, podendo a 

responsabilidade civil também decorrer de ato lícito, ou seja, de atividades perigosas e de outras 

atividades comuns lícitas e que possam, pelo seu desenvolvimento, produzir danos ao meio 

ambiente, apesar de não existir nas normas uma especificação de quais sejam essas ações, 

tampouco, uma definição do que seja risco. 

Com a emergência do Estado Social, surgiram os novos direitos sociais, econômicos e 

culturais, além dos microssistemas processuais. Limitações à propriedade e à autonomia 
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privada começaram a ser percebidas. Com o advento da Constituição de 1988, os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade irradiaram efeitos em todo o ordenamento 

jurídico nacional e o fenômeno da constitucionalização do Direito Civil passou a remodelar 

diversos institutos clássicos, como é o caso da responsabilidade civil. A responsabilidade civil 

alterou seu foco para o dano provocado, em decorrência de maior conscientização acerca da 

injustiça de se deixar a vítima em situação desfavorável e da admissão do risco como elemento 

de imputação de dano. Assim, com os novos princípios constitucionais, somados ao do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, destinado às gerações atuais e futuras, a responsabilidade 

civil ambiental resta consagrada como responsabilidade solidária e participativa. 

A nova sociedade pós-industrial, caracterizada pela multiplicidade de riscos, configurou 

essa nova responsabilidade, mais preventiva e antecipada, que já era prevista no art 14, §1º da 

PNMA, recepcionado pelo art. 225, § 3º da CF/88 e reforçada pelo art. 927, parágrafo único do 

CC/2002. Percebe-se que, para análise do dano ambiental, não basta simplesmente transpor os 

elementos da responsabilidade civil tradicional para o Direito Ambiental, porquanto a 

responsabilidade civil ambiental precisa se voltar à prevenção dos riscos. 

A responsabilidade civil ambiental possui princípios que a estruturam e contribuem para 

seu fortalecimento e organização própria, destacando os princípios do poluidor-pagador e do 

usuário-pagador, da prevenção e da precaução, da dignidade da pessoa humana, da 

solidariedade, da equidade intergeracional e da reparação integral do dano. Os princípios 

abordados justificam a formação de um sistema diferenciado para a responsabilidade civil por 

danos ambientais, porque eles diferenciam a proteção do meio ambiente dos conflitos comuns. 

A aplicação deles à responsabilidade civil irá realmente renová-la, tanto impedindo casos de 

irressarcimento, como agindo de maneira solidária, preventiva e precaucional, bem como 

reparando da maneira mais completa possível as lesões ambientais. 

A pesquisa abordou também as dimensões e peculiaridades dos danos ambientais. A 

expressão não possui conceito objetivo e tem sido elaborado da conjunção das disposições sobre 

degradação ambiental e poluição, no art. 3º, incisos II e III, da Lei nº 6.938/1981, 

respectivamente. Suas peculiaridades dificultam a definição, haja vista que nem todas as 

atividades desenvolvidas pelo ser humano irão representar danos ao meio ambiente, mas são 

basicamente caracterizadas pela irreversibilidade, cumulatividade, indivisibilidade, ubiquidade, 

reflexibilidade e a tolerabilidade. O dano também tem dimensão ambivalente, representando 

lesão tanto às pessoas quanto aos seus bens, envolvendo os bens materiais naturais do meio 

ambiente e a própria qualidade enquanto bem incorpóreo e imaterial, como os materiais 
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individuais e coletivos, os patrimoniais e extrapatrimoniais. A restauração e a incidência da 

prescrição da pretensão reparatória, bem como a compensação e a reparação indenizatória, 

também irão variar conforme as peculiaridades e dimensões dos danos. Quanto à relação entre 

o dano e o seu resultado, foi apresentada a diferenciação entre causalidade material e 

causalidade jurídica e também, apontadas algumas das teorias explicativas do nexo de 

causalidade, apresentando ainda suas vantagens e desvantagens.  

No quarto capítulo, com o objetivo de investigar como a função precaucional da 

responsabilidade ambiental e o gerenciamento dos riscos se tornem o foco de uma nova 

responsabilidade civil ambiental, foi discutido que determinadas atividades demandam a 

imposição de medidas judiciais preventivas e precaucionais em relação a riscos intoleráveis, 

avaliados em conjunto com os aportes da teoria do abuso de direito e do princípio da função 

social da propriedade. Ademais, pelo fato de que a relação homem-natureza  se projeta no tempo 

e o meio ambiente, por ser vivo, está sujeito a modificações no estado de fato, o capítulo 

aprofundou o estudo das teorias da relação jurídica ambiental continuativa e dos processos 

estruturantes, em conjunto com outros elementos processuais, como as tutelas jurisdicionais 

ambientais preventivas e a regra da dinamização do ônus da prova, após a entrada em vigor do 

CPC/2015, oferecendo nova abordagem, pautada pelos riscos e mais preocupada com a 

complexidade ambiental.  

Constatou-se que a crise ambiental revela a complexidade em seus limites, pela sua 

negatividade, pela alienação e incerteza, arrastando o mundo para um processo incontrolável e 

insustentável focados no consumismo e produção econômica. 

O Direito, por sua vez, inserido no âmbito da Pós-Modernidade científica, permaneceu 

apegado ao pragmatismo normativista e não se mostra inteiramente capaz de resolver os novos 

desafios da Sociedade de Risco, se continuar a aplicar seus instrumentos tradicionais e rígidos. 

O conceito clássico da Dogmática Jurídica, normalmente atribuído ao Direito, de uma 

ciência estática, entra em colisão com as realidades humanas e sociais com as quais ele precisa 

se relacionar. Nesse sentido, o Direito, mais especificamente o Ambiental, precisa se reinventar, 

necessita ser dinâmico e crítico, porquanto em determinadas situações, o mero conhecimento 

racional das normas e o enquadramento dos fatos às regras jurídicas não atende aos dilemas 

ecológicos. A racionalidade jurídica tradicional não é diferente, não consegue suprir os 

problemas peculiares da Modernidade reflexiva. 
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Por tal motivo, a pesquisa foi permeada pelas luzes do método epistemológico da 

complexidade, no empenho de se delinear uma nova racionalidade jurídica para o Direito 

Ambiental. 

O estudo de riscos ambientais ainda não concretizados e que podem ensejar danos futuros 

se mostra bem adequado, quando analisado pela lente da complexidade, juntando-se a outros 

ramos clássicos do sistema jurídico (interdisciplinaridade), bem como com outras dimensões 

comunicativas da sociedade, tais como a Ciência, a Economia, a Biologia, a Política 

(transdisciplinaridade), para fomentar e potencializar a integração e o relacionamento dos 

conhecimentos advindos das ciências sociais e naturais, da Engenharia e da técnica, em função 

das peculiaridades das questões ambientais. 

Esse é o necessário “despertar ecológico” que o pensar pela complexidade oferece. O 

Direito Ambiental, transcendendo suas normas específicas, se relaciona com outras normas de 

Direito, passando a dialogar com a responsabilidade civil, tanto em seu aspecto material, como 

processual, mesclando conceitos de ambiental, de civil, de processo e de outras áreas do 

conhecimento. Este fato comprova que o conhecimento dos efeitos ambientais em determinadas 

ações ou inações influencia a compreensão do Direito em seu conteúdo, sentido e alcance. Mais 

ainda, métodos/teorias inter e transdisciplinares ajudam na compreensão das questões 

ambientais, reconstituindo entendimentos quebrados/perdidos ao longo do estudo do objeto que 

se investiga. É claro que valores como ética e justiça ambiental permearam o trabalho, para se 

procurar a alternativa de enfrentar os desafios, porém, superando esquemas tradicionais e 

meramente lógicos de compreensão do Direito. Assim, o conhecimento se edifica, na medida 

em que o Pensar Ambiental se mostra vivo e dinâmico, espalhando suas raízes 

hologramaticamente pelos diversos ramos do Direito. 

A pesquisa atingiu o seu objetivo, na medida em que propiciou embasamento teórico 

racional e fundamentado para a reflexão sobre o tema por parte da comunidade acadêmica, do 

Poder Público e de eventuais interessados no estudo da responsabilidade civil ambiental e da 

temática dos riscos e da complexidade ambientais, viabilizando o repensar da responsabilidade 

civil ambiental, com o levantamento de dúvidas e propondo novas perspectivas. Assim foi 

desenvolvida esta investigação, fazendo uma análise do instituto da responsabilidade civil 

ambiental, seu conceito, elementos, funções, novos desafios e aplicabilidade às questões 

ambientais, complexas, incertas e permeadas de riscos. Entende-se que suas hipóteses foram 

confirmadas pela discussão e proposta feitas por intermédio da adoção de novas teorias, outros 

procedimentos e interpretações ousadas para que o instituto da responsabilidade civil ambiental 



139 
 

possa melhor gerenciar essa realidade. Os elementos apontados servem como porta aberta para 

a tomada de decisões que busquem efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado das presentes e futuras gerações e possibilitam uma responsabilidade civil 

ambiental mais cautelosa e antecipada em face dos riscos e da complexidade ambientais. 
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