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RESUMO 
 
 
 

  

 O objetivo do presente trabalho esta relacionado às formas de reparação do dano 

ambiental. O objetivo no estudo do Direito Ambiental está centrado especialmente na 

identificação de como a Ciência Jurídica, vem colaborando na busca de soluções mais efetivas 

que contribuam para a superação da crise Ecológica que assola a humanidade, procura-se 

demonstrar que os Institutos e Estruturas Jurídicas tradicionais de reparação de danos teórico - 

práticas do Direito tradicional têm se mostrado cada vez mais insuficientes para tutelar 

adequadamente a Reparação do Dano Ambiental. Tal constatação, por sua vez, demonstra a 

necessidade de adaptações nesses institutos Jurídicos e nas estruturas já existentes, bem como 

a criação de novas respostas Jurídicas aptas a melhorar a efetividade do sistema Jurídico de 

tutela do Dano Ambiental e sua Reparação causada pelo homem.   

O meio ambiente é o local onde se desenvolve todo tipo de vida, que o abriga, 

considerando-o, ainda, como um patrimônio de todos a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista que ele é de uso coletivo. O homem é totalmente dependente do 

meio ambiente para sua sobrevivência, sendo assim, é necessária a sua conservação. A 

preservação da natureza é, portanto, condição essencial, ou melhor, condicio sine qua non à 

vida humana. Para proteção ao meio ambiente contra tantos desastres que ocorrem  provocado 

pelo próprio homem, surge o “Direito Ambiental”. A função do Direito Ambiental é nortear 

as atividades humanas, ora impondo limites, ora induzindo comportamentos por meio de 

instrumentos econômicos, com o objetivo de garantir que essas atividades não causem danos 

ao meio ambiente, impondo-se a responsabilização e as conseqüentes penalidades aos 

transgressores das normas.  

Dano ambiental é um ato ilícito cometido contra o meio ambiente. Aquele que comete 

dano ao meio ambiente tem o dever de repará-lo o mais amplamente possível. Reparar o dano 

significa a busca de um determinado valor que se possa ter como “equivalente” ao dano 

causado por aquele que praticou o ato ilícito.  A Lei nº 6.938/81 em seu artigo 4º, inciso VII 

determina duas sanções para o poluidor e para o predador do meio ambiente, 

independentemente da existência de culpa, são elas: a obrigação de recuperar e/ou indenizar 
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os danos por ele causados, a grande problemática que norteia a questão é a difícil reparação 

em relação ao quantum indenizatório quando uma pessoa comete dano ambiental. 

 
 

 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Dano Ambiental; Responsabilidade Civil; Formas de 

Reparação do Dano Ambiental;  
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INTRODUÇÃO 

 

 

   A pesquisa científica em tela tem por objetivo demonstrar como as atitudes impensadas 

do ser humano vêm prejudicando o meio ambiente, principalmente no que diz respeito a fauna 

e a flora, especificamente a tragédia ocorrida na Região Serrana. 

   Como é notório, o crescimento do processo de industrialização em nível mundial, 

especialmente a partir da década de cinqüenta, fez com que a sociedade global passa-se a 

sopesar a necessidade de utilização de mecanismos mais eficazes para preservação do meio 

ambiente. No Brasil, uma das “armas” utilizada pelo ordenamento jurídico para impedir a 

agressão ao meio ambiente é o instituto da responsabilidade civil. 

   A responsabilidade civil no direito brasileiro, definida pelo Código Civil, possui duas 

categorias, subjetiva e objetiva, esta última introduzida de forma mais robusta em relação ao 

código anterior, como um reflexo da evolução da sociedade, que impõe maior 

responsabilidade à pessoa, física ou jurídica, principalmente nas suas relações econômicas, 

quando envolvem interesses difusos. Essa lógica está contida na Constituição Federal de 

1988, que em seu art. 170, condiciona as atividades econômicas à proteção do meio ambiente, 

ficando clara a obrigatoriedade de se perseguir um desenvolvimento sustentado. Quando essa 

norma é violada, ou melhor, quando alguém causa dano ao meio ambiente, nasce para o 

agente a obrigação de reparar.  

   A responsabilidade na reparação do dano ambiental vem estampada em vários 

dispositivos legais, iniciando-se na Constituição Federal de 1988, art. 225, § 3º, onde diz que 

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”. O art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81, também obriga ao 

poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e /ou indenizar os danos causados. 

   Porém, um dos grandes problemas de relevância social, ainda esta em solucionar, qual 

seja, o que diz respeito a valorização de indenização quando o meio ambiente é agredido.  

   Nesse liame, a pesquisa em tela canaliza-se em verificar também, quais os critérios 

utilizados para valorizar o quantum indenizatório quando o meio ambiente é lesionado. 
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   Ao realizar esta pesquisa, observa-se a importância de se desenvolver um plano de ação 

com intuito de incentivar e desafiar a sociedade como um todo a modificar seus hábitos e 

modo de vida predatório, procurando associar a problemática do meio ambiente como uma 

responsabilidade de todo cidadão, pois a cada dia vem se confirmando a necessidade de 

grandes mudanças no que diz respeito ao habitat natural (leia-se meio ambiente) a fim de 

preservá-lo para gerações futuras. 

   O trabalho encontra-se dividido em três capítulos: o primeiro dispõe sobre a 

necessidade da criação do Direito Ambiental que possui como fito a preservação do Meio 

Ambiente; o segundo capítulo explana sobre o Dano Ambiental e o instituto da 

Responsabilidade Civil que, possui o objetivo de fazer com que aquele que causa dano a 

outrem fique obrigado a realizar a devida reparação; e o último faz menção sobre as formas de 

reparação do dano ambiental, bem como demonstrar como é difícil para os doutos estipular 

um valor indenizatório. 

  A metodologia utilizada foi basicamente, desenvolvida de maneira teórica e conceitual 

através de pesquisas bibliográficas, que permitem que se tome conhecimento de material 

relevante, tomando-se por base o que já foi publicado em relação ao tema.  

  Foi feito um levantamento em doutrinas especializadas, além de consultas às 

jurisprudências e ainda fontes secundárias tais como, artigos de revistas e sites da internet. 

Foram pesquisados autores na área de Direito Civil, Direito Ambiental, e questões afetam à 

responsabilidade civil à luz da Lei nº 6938/81, e suas possíveis divergências quanto à 

reparação de possíveis danos ao meio ambiente, alem de obras correlatas de Sociologia e 

outras ciências.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – O MEIO AMBIENTE 
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        O meio ambiente como bem a ser juridicamente protegido, enquadra-se na 

categoria daqueles que ultrapassam  a esfera puramente individual na medida em 

que os efeitos da degradação ambiental passam a ter reflexo coletivo. 

       Neste sentido, destacam-se as palavras de Celso Antônio Pacheco Fiorillo         

a respeito da atenção que se deve dar ao tema quando faz referência ao principio 

da participação no direito ambiental:.   

 

Outrossim, oportuno considerar que o resultado dessa omissão participativa é um 
prejuízo a ser suportado pela própria coletividade, porquanto direito ao meio 
ambiente possui natureza difusa. Além disso, o fato de administração desse bem 
ficar sob a custódia do Poder Público não elide o dever do povo atuar na 
conservação e preservação do direito do qual é titular.   

 

        Assim, o patrimônio ambiental há de ser necessariamente protegido tendo 

em vista seu uso coletivo. Disto resultará objetivo da norma ambiental cujo 

propósito será o de assegurar a vida sadia produto de um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 BREVE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE  

 

                                                           
1 MIRANDA, Robinson Nicácio de,  Direito Ambiental. São Paulo: Rideel, 2010, p. 19. 
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  Historicamente, a evolução para a conscientização em preservação ao meio ambiente 

surgiu de uma maneira que envolve as relações homem x homem, prevenindo e resolvendo os 

conflitos entre eles (as leis do direito privado); em seguida as relações homem x governo, com 

a expansão e a crescente complexidade da administração publica (direito constitucional e 

administrativo); as relações homem x coisas (as normas conservacionistas) e na 

contemporaneidade, as relações governo x coisas (as normas que auto limitam os poderes da 

administração pública.  O aparecimento de organizações voltadas para a proteção do meio 

ambiente se deu em 1956, com a fundação da União Internacional para Conservação da 

Natureza - UICN, na França. 2. 

   Em 1970, a organização cientifica “Conselho Internacional de Uniões Cientificas” criou 

uma comissão sobre problemas do Meio Ambiente – SCOPE. O Conselho da Europa foi 

encarregado de elaborar uma “Convenção Européia dos Direitos Humanos”, que garantiu a 

cada pessoa o direito de desfrutar de ambiente sadio. Tal documento consagrou os direitos: a) 

de respirar e de beber água razoavelmente isentas de poluição; b) de ser protegido contra os 

ruídos excessivos e outros incômodos, e também, c) o acesso ao litoral, ao campo e às 

montanhas (lazer)3 

  Em 1971 foi realizado em Milão, o XXIIº Congresso da União dos Juristas Católicos da 

Itália, cujo tema central foi o “O Homem e o Ambiente”. Os juristas discutiram uma temática 

referente ao “ambiente, a lei e o juiz” 4. 

  A Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo, na Suécia, em junho de 

1972, foi marcada pelo confronto entre as perspectivas dos países desenvolvidos e dos países 

em desenvolvimento. Os países desenvolvidos estavam preocupados com os efeitos da 

devastação ambiental sobre a Terra, propondo um programa internacional voltado para a 

Conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, pregando que medidas preventivas 

teriam que ser encontradas imediatamente, para que se evitasse um grande desastre. 

  Por outro lado, os países em desenvolvimento argumentavam que se encontravam 

assolados pela miséria, com graves problemas de moradia, saneamento básico, atacados por 

doenças infecciosas e que necessitavam desenvolver-se economicamente, e rapidamente. 

                                                           
2CARVALHO, Carlos Gomes de. Introdução ao Direito Ambiental. 3.ed. São Paulo: Letras & Letras, 2001, p. 
18. 
3 Ibidem, p. 19. 
4 Ibidem, p. 21. 
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questionavam a legitimidade das recomendações dos países ricos que já haviam atingido o 

poderio industrial com o uso predatório de recursos naturais e que queriam impor a eles 

complexas exigências de controle ambiental, que poderiam encarecer e retardar a 

industrialização dos países em desenvolvimento. Reconheceu esta Conferência o direito 

fundamental do Homem “à liberdade, à igualdade e às condições satisfatórias de vida, em 

ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem estar”. Essa reunião de 

cúpula foi de fundamental importância para introduzir no universo jurídico internacional o 

conceito básico de Direito Ambiental. 

  Os princípios 21 e 22 estabeleceram a responsabilidade de cada país pelos danos que as 

atividades, dentro de sua jurisdição, possam causar ao ambiente de outros países. Dispõem os 

princípios 21 e 22: 

 

Princípio 21: os Estados devem cooperar em desenvolver o direito internacional no 
que respeita a responsabilidade e a compensação às vitimas da contaminação e 
outros danos ambientais, causados por atividades compreendidas dentro da 
jurisdição ou controle dos ditos Estados, em área alem de sua jurisdição; 
Princípio 22: os seres humanos são o ponto focal dos esforços pelo desenvolvimento 
sustentável. Têm direitos a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a 
natureza.  

 

   Em 1974, foi fundada a Sociedade Francesa pelo Direito do Meio Ambiente, sendo 

eleito seu presidente Michel Prieur, professor da universidade de Strasburgo. O encontro 

inaugural discutiu-se a participação dos juristas nas grandes projetos de reforma legislativa 

visando criar condições para proteger a vida humana em ambiente satisfatório. Reconheceu-se 

que a poluição, a degradação ambiental e todas suas seqüelas assumem aspectos de autentico 

desafio à civilização contemporânea e, por conseguinte ao próprio Homem e a sua 

sobrevivência como espécie. 

   Em 1976, reuniu-se em Sevilha as IVª Jornadas de Penalistas Espanhóis, na qual um 

dos temas centrais discutidos foi a da penalização dos delitos ambientais. 

   Nesse mesmo ano, a ONU (Organização das Nações Unidas) patrocinou a “Conferência 

sobre o Habitat e os Assentamentos Humanos”, realizada em Vancouver, nos quais foram 

abordados, temas vinculados aos aspectos sociais, econômicos das relações humanas e destas 

com o seu ambiente. 

  A década de oitenta e noventa foram palcos de grandes encontros internacionais, o 

maior dos quais a ECO – 92, que marcou o surgimento e o fortalecimento de inúmeras 

organizações da sociedade civil – tanto em âmbito local, como nacional e internacional – a 

                                                                                                                                                                                     
5 Ibidem, p. 21. 
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promulgação de legislações conservacionistas na grande maioria dos países, além da 

divulgação de vigorosos textos em favor de uma melhor qualidade de vida, considerando-se 

como núcleo desse valor o ambiente saudável, valor este eleito como direito humano 

fundamental e indisponível 5.  

 

 

1.2  CONCEITO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

  O Meio Ambiente integra um conjunto de elementos que condicionam o meio em que se 

vive. 

  Em razão da interação de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas, o conceito de meio ambiente 

deve ser abrangente, de tal sorte que albergue todos os aspectos possíveis que lhe são 

correlatos.  

  Sua definição legal ficou a cargo da legislação infraconstitucional que dispõe da Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

  Assim, o inc. I do Art. 3º da Lei nº 6.938, de 31-8-1981, prescreve: 

                                                

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 
l-meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas. 
 
   

   A  definição legal de meio ambiente comporta uma análise inicial que leva `a percepção 

dos múltiplos aspectos que cercam a questão ambiental. 

  Falar em meio ambiente não é falar tão somente em ambiente natural, razão pelo qual o 

Direito terá também como fim a proteção de suas outras variáveis: ambiente cultural 

(patrimônio histórico, estético, artístico, turístico, paisagístico e espeleológico), artificial 

(espaço urbano aberto e fechado) e até o ambiente do trabalho 6.     

 

1-3 O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

 

 

                                                           
5 Ibidem, p. 21. 
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 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a primeira Constituição 

Brasileira em que a expressão “Meio Ambiente” é mencionada. 

 A Emenda Constitucional 1/1969 utiliza- se pela primeira vez um texto constitucional – 

a expressão “Ecológico”, dizendo em seu Art. 172: “A lei regulará, mediante prévio 

levantamento ecológico, o aproveitamento agrícolas de terras sujeitas a intempéries e 

calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivo e auxilio do 

Governo” . 

  É já um sinal promissor que antes da Conferência de Estocolmo/72 o Poder Público 

procurasse criar um sistema de avaliação prévia relacionada à Ecologia e instituísse como 

principio o bom uso da terra, inclusive proibindo, na própria Constituição, o recebimento de 

incentivos e auxílios para aqueles que degradassem o solo. A Constituição atual não não 

incluiu o texto citado. 7 

  As disposições sobre o meio ambiente na Constituição de 1988, estão inseridas em 

diversos títulos e capítulos. O Titulo VIII (“Da Ordem Social”), em seu Capítulo VI, trata o 

meio ambiente, no Art. 225, que contém seis parágrafos.           

  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial  á sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-los para os presentes e futuras gerações “(Art. 225, caput da 

CF).   

  O direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um, como pessoa humana, 

independente de sua nacionalidade, raça, sexo. Idade, estado de saúde, profissão, renda ou 

residência. “O meio Ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo 

tempo”. 

         A Constituição define o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

essencial ao futuro da humanidade. Estabelece direitos e deveres para a sociedade civil e para 

o Estado. Podemos dizer, então, que o acesso a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado não é só um direito, mas também um dever de todos. Tem obrigação 

1-4 CONCEITO DE DIREITO AMBIENTAL 
 

 

                                                                                                                                                                                     
6 MIRANDA, Robinson Nicácio de. Direito Ambiental, - 2. Ed. São Paulo: Rideel,2010  p.19 
7 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 128. 
8 Ibidem, p. 129 
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          Direito ambiental é um ramo do Direito que estuda as relações jurídicas ambientais, 

observando a natureza constitucional, difusa e transindividual dos direitos e interesses 

ambientais, buscando a sua proteção e efetividade. 

            Vale dizer que Direito difuso ou transindividual é todo aquele que protege interesses 

que vão além dos individuais e atingem um número indeterminado ou indeterminável de 

indivíduos. Tais interesses tocam os indivíduos sem, necessariamente, exigir que os mesmos 

pertençam a grupos ou categoria determinada. Trata-se, por isso mesmo, de um direito difuso, 

espalhado pela sociedade, do qual todos são titulares. 

   Então, por que dizer Direito Ambiental? A resposta é simples. O Direito Ambiental tem 

amplo espectro. Não se limita a estudar tão somente o ambiente natural ou físico. Vai muito 

mais além, estuda os aspectos culturais e artificiais que influenciam na composição do meio e 

em sua alteração.  

  Outra questão que se coloca diz respeito à autonomia do Direito Ambiental. 

  A matéria é de Ordem Pública e, por conseguinte, situa-se no campo do Direito Público. 

Seria então uma especialização do Direito Administrativo, com a aplicação de todos os 

princípios que regulam este ramo? Ou o Direito Administrativo, assim como  outros ramos do 

Direito Público e Privado, fornece suporte interpretativo para a construção das bases do 

Direito Ambiental?        

 A opção por compreender o Direito ambiental como ramo autônomo encontra 

sustentação no fato desta disciplina possuir objeto próprio e princípios específicos que 

somente são aplicáveis a este ramo do conhecimento. 

  Como a temática ambiental encontra respaldo na aplicação do principio da dignidade da 

pessoa humana, cabe mencionar que o ser humano é o destinatário do Direito Ambiental, 

visto que o equilíbrio ecológico é voltado para a manutenção da sadia qualidade de vida das 

presentes e das gerações vindouras. 

           Isto implica afirmar que há uma adoção da visão antropocêntrica no Direito 

Ambiental que trata o ser humano como o centro das preocupações ambientais. Logo, o 

Direito Ambiental está voltado para a satisfação das necessidades humanas9 

. Ou seja, suas normas estão voltadas para uma relação social e não uma assistência à 

natureza, pois essa é a razão de ser norma ambiental, afirma Cristiane Derani: 10 

         Sobre outra perspectiva, Hamilton Alonso Jr, descreve:      

 
(...) a ótica ambiental, contudo, traz nova concepção comportamental do homem 
com seu meio. A ética antropocêntrica que fixava o homem como uma espécie 
superior pela razão, em torno da qual o mundo se move tendo o ser humano como 
centro universal de tudo, perde força para uma visão global de compatibilização do 
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homem como o ambiente: a chamada visão econômica. Valoriza–se a pessoa, 
situando-a não como ofim em si mesmo, mas dentro de uma nova atitude de 
interação centrada em sua casa (oikos), com um novo comportamento ético e 
harmônico motivado pela percepção da necessidade, cada vez maior, da conservação 
dos elementos essenciais de manutenção da qualidade de vida no planeta. 11  

       
 
 

             O Direito Ambiental se desenvolve no campo dos típicos direitos fundamentais de terceira geração.   

    Com vistas a proporcionar esta proteção, destaca Édis Milaré,  

                               
O Direito Ambiental organiza-se com um complexo de princípios e normas 
coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam 
afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.  
   

            Na lição de Cristiane Derani,   
 
O Direito Ambiental é em si reformador, modificador, pois atinge toda a 
organização da sociedade atual cuja trajetória conduziu á ameaça da existência 
humana pela atividade do próprio homem, o que jamais ocorreu em toda história da 
humanidade. E um direito que surge para rever e redimensionar os conceitos que 
dispõem sobre a convivência das atividades sociais.   
 

     

     Isto significa dizer qur o Direito Ambiental é na sua essência questionador, pois parte 

dos conflitos que permeiam a sociedade moderna e abriga, em seu complexo normativo, 

proposições destinadas a lidar com múltiplos aspectos que envolvem a questão ambiental 

(natural, cultural, artificial e do trabalho), tendo como fim a busca e a manutenção da sadia 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

     Assim, preleciona Paulo Afonso Leme Machado, o Direito Ambiental é apresentado 

como uma disciplina de conteúdo aberto, sistematizador, o que torna possível inúmeras 

abordagens jurídicas (Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Penal, Processual, 

Tributário, Direito do Trabalho, Direito Internacional), e extrajurídicas (Sociologia, 

Economia, Política, Ecologia, Física, Química, Biologia, Geografia etc), fundamentais em seu 

processo construtivo. 12  

 

       

_ 

________________________________________________________________ 

10FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op. Cit. P. 17 
11Direito ambiental econômico, p.56 
12 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 55. 
1.5 DIREITO AMBIENTAL E SUA NATUREZA JURÍDICA 
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 O Direito Ambiental é um incipiente ramo do direito que nasceu da necessidade do ser 

humano proteger a si mesmo, o próximo e o meio ambiente em que vive, das possíveis 

degradações que suas próprias atividades laborais ou quaisquer outras formas de interação 

entre ele e a natureza viessem a provocar nesta última. 

 
A função do direito ambiental é justamente nortear as atividades humanas, ora 
impondo limites, ora induzindo comportamentos por meio de instrumentos 
econômicos, com o objetivo de garantir que essas atividades não causem danos ao 
meio ambiente, impondo-se a responsabilização e as conseqüentes penalidades aos 
transgressores das normas13.  

 

  Luís Paulo Sirvinskas define Direito Ambiental como sendo: “é a ciência jurídica que 

estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser 

humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida 

no planeta” 14. 

  O jurista ambientalista, Paulo Affonso Leme Machado, nas primeiras edições de seu 

livro “Direito Ambiental Brasileiro”, não chegou a apresentar uma definição de Direito 

Ambiental, preferindo, apenas, fornecer ao leitor uma metodologia para que este 

compreendesse o conteúdo e o significado do Direito Ambiental. Dispunha o autor: “Direito 

Ambiental é um direito de proteção à natureza à vida, dotado de instrumentos peculiares que 

se projetam em diversas áreas do Direito, sobretudo no Direito Administrativo”15.  

  Posteriormente, o jurista evolui em sua concepção e, passou a definir Direito Ambiental 

como sendo: 

 

Um Direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da 
jurisprudência concernentes aos elementos que integram o meio ambiente. Procura 
evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. Não se trata 
mais de construir um Direito das águas, um Direito da atmosfera, um Direito do 
solo, um Direito florestal, um Direito da fauna ou um Direito da biodiversidade. O 
Direito Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca 
interligar estes temas com a argamassa da identidade de instrumentos jurídicos de 
prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação16. 

 

 Paulo de Bessa Antunes, assim define Direito Ambiental: 

 

Direito Ambiental pode ser definido como um direito que tem finalidade regular a 
apropriação econômica dos bens ambientais, de forma que ela se faça levando em 
consideração a sustentabilidade dos recursos, o desenvolvimento econômico e 
social, assegurando aos interessados a participação nas diretrizes a serem adotadas, 
bem como padrões adequados de saúde e renda. Ele se desdobra em três vertentes 
fundamentais, que são constituídas pelo:(i) direito ao meio ambiente; (ii) direito 
sobre o meio ambiente; e (iii) direito do meio ambiente. Tais vertentes existem, na 
medida em que o direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental que 
cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao 
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desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais. Mais do que um 
ramo autônomo do Direito, o Direito Ambiental é uma concepção de aplicação da 
ordem jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. O 
Direito Ambiental tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma 
dimensão econômica que devem ser compreendidas harmonicamente.17 

 

  Pode-se entender, portanto, que, Direito Ambiental é um ramo do direito que está 

transversalmente ligado a todos os outros ramos do Direito, ou seja, todos os outros ramos 

devem abarcar a proteção ao meio ambiente, já que não se trata de um direito individual, mas, 

sim, de um direito fundamental de todos os seres, ou melhor, um direito difuso. 

 

Direito difuso é um interesse juridicamente reconhecido, de uma pluralidade 
indeterminada ou indeterminável de sujeitos que, potencialmente, pode incluir todos 
os participantes da comunidade. Objetivamente, o interesse difuso estrutura-se como 
um interesse pertencente a todos e cada um dos componentes da pluralidade 
indeterminada de que se trate. Não é um simples interesse individual, reconhecedor 
de uma esfera pessoal e própria, exclusiva do domínio. O interesse difuso é o 
interesse que cada indivíduo possui pelo fato de pertencer à pluralidade de sujeitos a 
que se refere a norma.18 

 

  Cabe ainda expor que quando se diz que “o Direito Ambiental é um direito 

transversalmente ligado a todos os ramos do direito”, significa que o Direito Ambiental 

penetra nos diferentes ramos do direito positivado fazendo com que todos, indistintamente de 

suas bases teológicas, assumam a preocupação com a proteção do meio ambiente. 

  Explana o professor Michel Priur:  

 

Na medida em que o ambiente é a expressão de uma versão global das intenções e 
das relações dos seres vivos entre eles e com seu meio, não é surpreendente que o 
Direito do Ambiente seja um Direito de caráter horizontal, que recubra os diferentes 
ramos clássicos do Direito (Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Penal, 
Direito Internacional), e um Direito de interações que se encontra disperso nas várias 
regulamentações. Mais do que um novo ramo do Direito com seu próprio corpo de 
regras, o Direito do Ambiente tende a penetrar todos os sistemas jurídicos existentes 
para orientar num sentido ambientalista. 

 

  Toshio Mukai explana que “Direito Ambiental é um conjunto de normas e institutos 

jurídicos pertencentes a vários ramos do Direito, reunidos por sua função instrumental para a 

disciplina do comportamento humano em relação ao seu meio ambiente”19. 

______________________________________________________________________ 
13GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, 579. 
14 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 23.  
15 MACHADO, Paulo Affonso Leme, apud. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11.ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p.10. 
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  Assim, referente a natureza jurídica do Direito Ambiental, dispõem os doutrinadores 

ambientalistas, entre eles, Luís Paulo Sirvinskas, ser ele um direito público e também um 

direito privado, ou seja, misto.  

 

O Direito Ambiental é um Direito que não pertence à categoria de interesse público 
(Direito Público) nem de interesse privado (Direito Privado). Trata-se de uma 
terceira categoria de bem que não se classifica como público nem como privado. No 
entanto, tal Direito se situa numa faixa intermediária entre o público e o privado, 
denominando-se Direito difuso. 

 

  Mukai20 explica que, esse direito que se vetorializa à proteção ao meio ambiente, 

caracteriza-se, como é óbvio, ou uma idéia fundamental no qual ele não pode ser visualizado 

pelos juristas com o mesmo enfoque das demais matérias tradicionais do Direito. Isso porque 

esse novel ramo do Direito diz respeito à proteção de interesse plurindividuais que superam as 

noções tradicionais de interesse individual ou coletivo. Por isso, a natureza jurídica desse 

Direito, para o autor também é de interesse difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
16 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. Cit., pp. 149-151. 
17 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op.Cit., p. 11. 
18 ANTUNES, Luís Felipe Colaço, apud. MUKAI, Toshio, Op. Cit., p. 7.  
19 PRIUR, Michel, apud. CORREA, Leonardo Alves. A interpretação do princípio da insignificância no 
Direito Ambiental. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br>. Acesso em: 24 de set. 2011. 
20 MUKAI, Toshio, Op. Cit., p. 11. 
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CAPÍTULO II – DANO AMBIENTAL 
 

 
             Dano constitui-se na lesão a interesses Juridicamente protegido. 
                
             É um elemento essencial para que seja possível se cogitar uma idenização, éo 

pressuposto da obrigação de reparar e deste modo para estabelecer o regime Jurídico da 

responsabilidade civil.          

             Logo, o dever de indenizar existira em face da ocorrência de um dano. 

             O dano, por sua vez, origina-se de fato jurídico ou ato ilícito, e o legislador, na busca 

de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, preocupou-se com a 

responsabilização por dano causado ao meio ambiente ao introduzir o contexto do Direito 

Ambiental a expressão “degradação da qualidade ambiental”. 

              Como lesão a um bem jurídico, o dano ambiental deve ser analisado levando-se em 

consideração o prejuízo causado ao patrimônio ambiental (natural, cultural, artificial). 

              O dano ambiental alcança toda 

                                                                                                                                             
Lesão intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio 
ambiente, diretamente como macrobem de interesse da coletividade, em uma 
concepção totalizante, e indiretamente a terceiros, tendo em vista interesses próprios 
e individualizáveis e que refletem na macrobem. 21. 1  

  
       Destaca José Rubens Morato Leite22 que o Dano Ambiental constitui uma expressão 

ambivalente,  pois pode designar alterações nocivas ao meio ambiente, bem como os efeitos 

que estas alterações provoca na saúde das pessoas. 

        É o que se chama de dano causado ao meio ambiente e dano causado por intermédio 

do meio ambiente. 

        Neste ultimo, é possível destacar os efeitos adversos provocados, por exemplo, em 

razão do uso anormal da propriedade afetando as regras de direitos de vizinhança 

estabelecidas pelo Código Civil ( poluição sonora e perturbação do sossego alheio, poluição 

industrial etc)        

         

                                          
 
 
 
______________________________________________________________ 
21 LEITE, José Rubens Morato, Dano ambiental: do individual ao extrapatrimonial, p.108. 
22 Idem, p. 98 
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2.1 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL.  
 
 

      Derivado do latim damnum, genericamente, significa todo mal ou ofensa que tenha 

uma pessoa causado a outrem, da qual possa resultar uma deterioração ou destruição à coisa 

dele ou um prejuízo a seu patrimônio. 

      Decorre desse fato que o sentido de “dano” vem sempre ligado à idéia de prejuízo, 

pois que este, dito também perda, é que faz, em regra, caracterizar a diminuição patrimonial, 

que justifica o pedido de indenização, quando o dano é causado por outrem.23 

      Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa, dano é “uma lesão a um interesse, podendo 

ser material, como moral”. O autor explica que, “não ocorrendo uma lesão patrimonial ou 

moral, não se corporifica a indenização. A materialização da lesão ocorre com a definição do 

efetivo prejuízo suportado pela vítima”24.  

 
A percepção do dano pelo ser humano está associada a uma perda, tanto em relação 
a seus bens naturais – normalmente relacionados à pessoa, e que afetam a estrutura 
do seu organismo e de sua personalidade, compreendendo o corpo ou a psique, tais 
como a liberdade, a intimidade e a imagem – como em relação a seus bens 
patrimoniais, representados pela propriedade. 

 

Maria Agoglia ensina que: 

 
Dano é a lesão a um interesse humano, patrimonial ou moral, objeto da tutela 
jurídica, ou seja, a redução de um bem tutelado pelo ordenamento jurídico em 
relação ao interesse de uma pessoa. Assim, a lesão causada a uma res nullius não 
traz nenhum efeito, uma vez que inexiste o titular do interesse ofendido. Sendo o 
interesse um prejuízo de valor a respeito de um bem, esse aparece como uma relação 
objetiva entre aquele que experimenta a necessidade e o objeto adequado para 
satisfazê-la. Como conseqüência, o dano causado altera a relação da pessoa com 
aquele bem jurídico, impossibilitando-a de obter o proveito que dele esperava25. 

 

  Portanto, mediante as várias conceituações estampadas, pode-se concluir que dano é 

uma lesão cometida a um bem de outrem.  Colocadas nestes termos, a questão parece simples, 

porém, é nesta aparente simplicidade que se encontram as mais significativas dificuldades do 

Direito Ambiental, já que quando ocorre um dano ambiental alguém deve realizar a devida 

reparabilidade. 

  Em se tratando de “meio ambiente”, a ressarcibilidade e a fixação do quantum para a 

reparação do dano não é uma matéria tranqüila como se possa imaginar, é o que será visto 

oportunamente.  
__________________________________________________________________________________________________________ 

23 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 23.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 238.               
24 VENOSA, Silvio de Salvo. Op. Cit., p. 28.  
25 AGOGLIA, Maria, apud. MACHADO, Jeanne da Silva. Op. Cit., p. 40. 
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2.2  RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL.  
 

 

   Para que se trate da responsabilidade civil da pessoa jurídica decorrente de danos 

cometidos no meio ambiente, é de suma importância que primeiramente se faça um estudo 

sobre o instituto da responsabilidade civil. 

  A palavra responsabilidade tem sua origem etimológica no verbo latino “respondere”, 

de “spondeo”, primitiva obrigação de natureza contratual do Direito Romano, pela qual o 

devedor se vinculava ao credor nos contratos, dando a idéia e concepção de responder por 

algo que advém de um ato ilícito. 

  O ato ilícito constitui violação à lei ou a um contrato. É ato material (comissivo ou 

omissivo). Existe o ilícito penal e o ilícito civil.  

  Todos aqueles que cometem um ato danificador a terceiro deverão arcar com a 

responsabilidade de repará-lo, podendo ser essa responsabilidade tanto na espera penal como 

na esfera civil. O que importa para o direito é que em ambas as situações, pressupõem-se um 

resultado danoso. 

  Na esfera penal, o interesse lesado é o da sociedade e não o do particular em si, o agente 

infringe norma de direito público, por isso criaram os legisladores sanções específicas para 

cada caso concreto, deste a pena de fiança à pena de reclusão.26 

 

A responsabilidade jurídica abrange a responsabilidade civil e a criminal. A 
responsabilidade penal pressupõe uma turbação social, ou seja, uma lesão aos 
deveres de cidadão para com a ordem da sociedade, acarretando um dano social 
determinado pela violação da norma penal, exigindo para restabelecer o equilíbrio 
social investigação da culpabilidade do agente ou o estabelecimento da anti-
sociabilidade do seu procedimento, acarretando a submissão pessoal do agente à 
pena que lhe for imposta pelo órgão judicante, tendendo, à punição, isto é, ao 
cumprimento da pena estabelecida na lei penal. 

 

  Na esfera civil, o interesse diretamente lesado é o do particular, fazendo com que este 

procure (se for de seu alvitre) restabelecer o desequilíbrio experimentado, podendo procurar a 

máquina judiciária. 

A responsabilidade civil requer prejuízo a terceiro, particular ou Estado. Ela, por ser 
de repercussão do dano privado, tem por causa geradora o interesse em restabelecer 
o equilíbrio jurídico alterado ou desfeito pela lesão, de modo que a vítima poderá 
pedir reparação do prejuízo causado, traduzida na recomposição do “status quo” ante 
ou numa importância em dinheiro27 

 
 
_________________________________________________________ 
26 DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 32. 
27 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit., p. 33. 34 
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   Portanto, a restauração da ordem social possui duas vias com efeitos diferentes: uma é 

através da responsabilidade penal que se dará com a aplicação de uma pena; enquanto a outra 

é através da responsabilidade civil que se dará com o pagamento de uma indenização. 

   Oportuno mencionar que um ato ilícito pode repercutir tanto no cível como no penal, 

hipótese em que existirá dupla reação da ordem jurídica: a imposição de pena ao criminoso e 

a reparação do dano causado à vítima. É o que ocorre, por exemplo, em caso de assassinato, 

em que o condenado deverá pegar à pena de reclusão do art. 121 do Código Penal e a reparar 

o prejuízo causado aos familiares da vítima, pagando despesas com seu tratamento, funeral e 

luto da família, etc. E, o que se pode visualizar através da decisão exposta: 

 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÃE, IRMÃO, 
PADRASTO, TIO E AVÓ DE VÍTIMA DE 16 ANOS DE IDADE - 
ASSASSINADA EM QUEIMADOS, NO LAMENTÁVEL EPISÓDIO 
INTITULADO CHACINA DA BAIXADA. (1) Indiscutível responsabilidade do 
Estado do Rio de Janeiro de indenizar beneficiários e parentes das vítimas, diante da 
atribuição da autoria dos assassinatos a policiais militares. Além da Lei Estadual nº 
4598/2005 ter estabelecido direito de pensionamento aos seus dependentes, em ato 
inequívoco do reconhecimento do pedido correspondente. (2) Pensão devida à mãe 
da vítima, fixada em ½ salário mínimo mensal, à míngua de prova de recebimento 
de valor diverso, desde o evento danoso até a vigência da aludida lei. A qual 
conferiu pensão em valor superior de 03 SM mensais, até a data em que a vítima 
completaria 65 anos, porquanto imprescindível aferir-se o tempo de sobrevida 
daquele que contribuía para o sustento da família. (3) Despesas de funeral que 
integram danos materiais e, assim, não podem ser objeto de ressarcimento, face não 
comprovação do respectivo pagamento pelos demandantes.28  

 

  Assim, através da decisão transcrita acima, pode-se observar que aquele que comente 

um ilícito penal, além de sofrer as sanções impostas pela legislação penalista, também poderá 

ser obrigado a indenizar civilmente aquele (es) que sofreram o dano. 

  Ainda sobre o assunto, dispõe o artigo 935 do Código Civil que: “a responsabilidade 

civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, 

ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo 

criminal”. No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da independência da 

responsabilidade civil em relação à penal, porém, como menciona o artigo, não se poderá 

questionar mais sobre a existência do fato (crime e suas conseqüências) ou quem seja o seu 

autor, quando estas questões se encontrarem decididas no crime.29 

  Realizadas estas primeiras considerações, pode-se agora, conceituar o instituo da 

responsabilidade civil. Sendo assim, responsabilidade civil é a obrigação que tem uma pessoa 

de ressarcir/reparar o dano ou prejuízo causado a outrem. Essa obrigação, quase sempre, 

acarreta um ônus para o ofensor, já que ele deverá indenizar alguém. Essa obrigação de 
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ressarcimento/reparabilidade pode recair sobre o sujeito que diretamente cometeu o dano ou 

ela poderá ser responsabilizado de forma indireta.  

  Quando a responsabilidade decorre de ato próprio, há a chamada responsabilidade 

direta, e a indireta é aquela que decorre de ato ou fato alheio à sua vontade, mas de algum 

modo sob sua proteção e vigilância, como ocorre na responsabilidade civil dos pais pelos atos 

dos filhos menores. 

   Maria Helena Diniz assevera que, as medidas que obriguem alguém a reparar dano 

moral ou patrimonial causado a terceiros podem nascer em razão de ato do próprio imputado, 

de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda30. 

   Em conformidade com as palavras da professora citada acima, tem-se a decisão. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE 
CRIANÇA. FRATURA EXPOSTA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 
CIRÚRGICA. DANO MORAL REFLEXO DO PAI DA VÍTIMA. DEVER DE 
INDENIZAR DA MÃE DO AUTOR DO FATO. ADOLESCENTE SEM 
HABILITAÇÃO. (...) O atropelamento de criança de 4 (quatro) anos de idade, 
sofrendo fratura exposta e necessidade de intervenção cirúrgica, é causa de dano 
moral reflexo do genitor, sobretudo quando a criança é portadora de marca-passo, 
que incrementa o risco do ato cirúrgico e gera apreensão que extrapola o mero 
dissabor. Sendo o autor do fato (atropelador) também menor, há responsabilidade 
civil objetiva e solidária (indireta) de sua genitora, por força do disposto no artigo 
932, inciso I, do Código Civil. Mera alegação de ausência de comprovação de culpa 
do motorista não elide o dever de indenizar, tendo em vista a presunção desfavorável 
decorrente da ausência de habilitação para conduzir veículo automotor e a atual 
sistemática da responsabilidade civil contida no artigo 927 do Código Civil vigente, 
até porque eventual alegação de culpa exclusiva da vítima não se presume e deve ser 
cabalmente provada (...).31  

 

   Pode-se então dizer que responsabilidade civil é a obrigação de compor o prejuízo ou 

dano, originado por ato do próprio do agente (direta) ou ato ou fato sob o qual tutelava 

(indireta), e ainda que sua obrigação deve ser assumida diante do Poder Judiciário. 

 

 
 
 
          
_________________________________________________________ 
28 B BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Processo nº: 0069900-92.2005.8.19.0001 
(2008.001.01934) – Apelação. Des.Simone Gastesi Chevrand - Julgamento: 09/07/2008 - Décima Terceira 
Câmara Cível. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br>. Acesso em: 14 de out. 2010. 
29 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 21. 
30 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 548. 
31 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Processo nº: 0002888-03.2006.8.19.0203 
(2008.001.28470) – Apelação. Des. Francisco de Assis Pessanha - Julgamento: 05/11/2008 - Sexta Câmara 
Cível. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br>. Acesso em: 14 de out. 2011. 
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2.3  RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA  
  

 

  Em relação ao seu fundamento, a responsabilidade civil poderá ser subjetiva ou objetiva. 

  A idéia de culpa está ligada à responsabilidade, por isso, de um modo geral, ninguém 

pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o dever de cautela 

em seu agir. Daí ser a culpa, o principal pressuposto da responsabilidade civil. 

  O Código Civil em seu art. 186 dispõe que a culpa é o fundamento da responsabilidade 

civil subjetiva: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

  Portanto, conclui-se que a responsabilidade civil subjetiva esta, em regra, baseada na 

culpa, em que o sujeito responderá pelo evento danoso praticado por ele, como também por 

terceiro ou por coisa de que for dono ou detentor. 

  Já a responsabilidade civil objetiva é aquela que se baseia, não na culpa, porém na 

atividade desenvolvida pelo agente, capaz de causar dano a terceiros. Essa responsabilidade 

assenta-se na teoria do risco. 

  Essa teoria justifica-se sob o título risco profissional. O dever de indenizar decorrerá de 

uma atividade laborativa que acarreta excepcionalmente risco a alguém. Nesse caso, o agente 

deve indenizar quando, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo.  

 

Todas as teoria e adjetivações na responsabilidade objetiva decorrem da mesma 
idéia. Qualquer que seja a qualificação do risco, o que importa é sua essencialidade: 
em todas as situações socialmente relevantes, quando a prova da culpa é um fardo 
pesado ou intransponível para a vítima, a lei opta por dispensá-la32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
32 VENOSA, Silvio de Salvo. Op. Cit., p. 17. 
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2.4  CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 

 

 

  No ordenamento jurídico brasileiro, em regra, os doutrinadores apontam quatro causas 

excludentes da responsabilidade civil: 1) quando o dano é causado por culpa exclusiva da 

vítima; 2) quando o dano ocorre por ato de terceiro; 3) quando diante do caso fortuito e; 4) 

quando diante da força maior. 

  Para Silvio Rodrigues33, a culpa exclusiva da vítima é causa excludente do próprio nexo 

causal, porque o agente, aparente causador direto do dano é mero instrumento do acidente. 

Assim, não há que se falar em liame de causalidade entre o seu ato e o prejuízo da vítima. 

  Por exemplo, se “A”, num gesto tresloucado, atira-se sob os trilhos de um trem, 

cometendo assim, suicídio, não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o 

prejuízo do transportador, por com certa que, esse foi apenas simples instrumento para o 

objetivo daquele. 

  Outro fato que exclui a responsabilidade civil é o ato de terceiro. Convém então 

examinar o sentido do termo terceiro. “Terceiro é qualquer pessoa além da vítima e o 

responsável; alguém que não tem nenhuma ligação com o causador aparente do dano e o 

lesado”. 

  E, o que se pode verificar através da decisão prolatada pela Quinta Câmara Civil do 

Estado do Rio de Janeiro que teve como relator a Desembargador Milton Fernandes de Souza: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A 
sociedade que contrata a prestação de serviços de terceiros e não assume o dever de 
vigilância do vestiário destinado à guarda dos pertences dos empregados da 
prestadora de serviços, e sobre as respectivas atividades não exerce qualquer 
comando, também não assume o dever de guarda desses bens e não responde por 
prejuízos experimentados por eventual furto34. 

 

  Outros fatos que podem levar a exclusão da reparação do dano, embora o Código civil 

em seu art. 393 “caput” e parágrafo único praticamente os considerem sinônimos é quando o 

fato advém de um caso fortuito ou de uma força maior. 

  Esses dois institutos aparecem, por vezes, confundidos, talvez porque ambos têm como 

conseqüência a dispensa de uma obrigação ou de uma sanção. 

  Explica Sergio Cavalieri Filho: 

 

Estaremos diante do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, 
inevitável. Se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato 
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superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da natureza – 
enchentes, tempestades – estaremos em face da força maior, como o próprio nome 
diz é o act of God (ato de Deus), no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente 
nada pode fazer para evitá-lo, ainda que previsível. Força maior, é como o próprio 
nome diz, maior do que a força humana. O caso fortuito é obra do acaso, é o 
acidente, a fatalidade, é a catástrofe35.  

 

  Portanto, a imprevisibilidade é elemento indispensável para a caracterização do caso 

fortuito, enquanto a inevitabilidade é o da força maior. 

  A priori, não se pode estabelecer um critério para a caracterização do caso fortuito e 

força maior. É preciso apreciar caso por caso, as condições em que o evento ocorreu, 

verificando se nessas condições o fato era imprevisível ou inevitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
33 PEREIRA, Caio Mário da Silva, apud. CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. Cit. p. 144. 
34 RODRIGUES, Silvio, apud. CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. Cit., p. 66. 
35 DIAS, Aguiar, apud. CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. Cit., p.67. 
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2.5  COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DANO AMBIENTAL. 

 

 

             A  Constituição  inscreveu uma disposição de difícil interpretação quando, no art. 24, 

VIII, declara competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direito de valor 

artístico, estético,histórico,turístico e paisagístico,   

             Manoel Gonçalves Ferreira Filho acha que o preceito oferece grande dificuldade de 

interpretação, para concluir que a responsabilidade aí referida não pode ser nem criminal, nem 

a civil porque sobre tais matérias a Constituição, no seu art. 22, I, deu competência legislativa 

exclusiva à União. Daí que, em sua opinião, a única responsabilidade ali prevista é de caráter 

administrativo. 36 

             A questão não é realmente fácil, mas a redação feita pelo ilustre Professor acaba por 

inutilizar o dispositivo, para ser uma inovação, como o Mestre reconhece, não pode dispor só 

sobre a responsabilidade administrativa, porque legislar sobre esta é inerente à competência 

administrativa de todas as unidades estatais autônomas, sem necessidade de previsão 

Constitucional específica. Os comentários de Pinto Ferreira não abordam a dificuldade. Fala 

só na responsabilidade civil. Não entra no cerne de problemática.3 Tampouco Cretella Jr. Fez 

referência à apontada dificuldade.37    

            A interpretação não pode esvaziar o preceito. Algum sentido há que sobressair do 

texto em função da sua inserção no conjunto de regras sobre a competência legislativa 

concorrente. Uma das conseqüências dessa inserção pode ser mesmo  a de abrir uma exceção 

á competência exclusiva da União para legislar sobre responsabilidade civil e criminal, de 

sorte que, tratando-se de Dano ao Meio Ambiente, os Estados, e o Distrito Federal também 

foram facultados a fazê-lo. Mas a natureza da competência concorrente condiciona 

duplamente essa faculdade.               

               No âmbito dessa competência,  à União estabelece normas gerais e os Estados, 

normas suplementares. Isso que dizer que em matéria de responsabilidade pó dano ao meio 

ambiente a União tem competência para estabelecer as normas gerais, deixando aos Estados e 

Distrito Federal as providências suplementares. A lei Federal não incidirá em 

inconstitucionalidade se, nesse sentido, determinar aos Estados que, por lei própria, destinam 

a a responsabilidade do causador do Dano Ecológico nas situações a elkes peculiares, como 
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também de lei Federal, suprir a carência, com base nos parágrafos do art. 24 da Constituição. 

Importante conseqüência do inciso Constitucional é que a responsabilidade administrativa na 

matéria fica sujeita a correlação norma geral Federal, como a de nº 6.938, de 1981, estabelece 

sanções administrativas genéricas para infrações ambientais, poderão estas ser aplicadas por 

Estados e Municípios ainda no silêncio das respectivas legislações, o que seria possível  sem 

questionado dispositivo.                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
36 SILVA, José Afonso da, Direito Ambiental Constitucionall. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editora,2009. p. 
303. 
37 SILVA, José Afonso da, Direito Ambiental Constitucionall. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editora,2009. p. 
304. 
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CAPÍTULO III – FORMAS DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 
 
 
             O ordenamento jurídico brasileiro possui um numeroso aparato legal de controle 

ambiental, considerado bastante avançado, possuindo instrumentos preventivos, de que são 

exemplos o estudo prévio de impacto ambiental, o licenciamento ambiental, o zoneamento 

ambiental, a auditoria ambiental, dentre outros. Todavia, a atuação do poder público brasileiro 

não tem conseguido impedir a ocorrência de danos ambientais. Isso é ocasionado por diversas 

causas, as quais inibem, até mesmo, a implementação dos referidos mecanismos de prevenção 

de danos ambientais. Não cabe a este estudo, porém, definir cada uma das suas razões e, sim, 

tentar descrever como atua o sistema de reparação dos danos ambientais e seus avanços e 

retrocessos.38 

            O dano ambiental deprecia os recursos naturais existentes e acarreta responsabilidade 

patrimonial e extrapatrimonial, e, caso ocorra, seu causador deverá repará-lo. Prima-se pela 

restauração in natura do dano, que está submetida a critérios de proporcionalidade; quando 

esta não for possível, deverá ser realizada a compensação ecológica, com o objetivo de 

reconstituir o patrimônio ecológico equivalente, através de área distinta da degradada. A 

compensação pecuniária é residual e cumulativa, quando as anteriores não forem possíveis ou 

insuficientes. Os valores recebidos a título de indenização, desde que não sejam por danos 

individuais ao meio ambiente, serão destinados a um fundo público, que irá geri-lo. Existem 

ainda mecanismos processuais específicos, como a ação civil pública, a ação popular e o 

mandado de segurança, os quais, manejados adequadamente podem conferir eficácia às 

normas de direito material que tutelam o meio ambiente.                  

          Baseado no fundamento da dificuldade e/ou impossibilidade de reparação do dano 

ambiental.  

            Artigo 225, § 1º, IV da Constituição Federal, que exige o EIA/RIMA; Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, princípio 15  que diz: “De modo a 

proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos 

Estados, de acordo com as suas necessidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 

postergar medidas eficazes e economicamente viáveis par prevenir a degradação ambiental” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da 
reparação do dano através da restauração natural. Coimbra: Coimbra, 1998. p. 130. 
39 TESSLER, Marga Barth. O valor do dano ambiental. In: FREITAS, Vladimir de 
Passos (Coord.) Direito ambiental em evolução. 5. tir. Curitiba: Juruá, 2005. v. 2, p. 
167. 
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3.1  DANO E A PREVENÇÃO 

 

 

A responsabilidade pelos Danos Ambientais apura-se por meios processuais, segundo o 

principio da legalidade e o principio da garantia de acesso à Jurisdição. Mas, se os meios 

processuais constituem por regra, um sistema de controle sucessivo da proteção ambiental, 

algumas vezes podem também servir de instrumentos de controle preventivo, nas hipóteses 

em que admite a tutela cautelar, como na ação popular, ou ação cautelar destinada a evitar o 

dano ambiental (Lei 7.437, de 1985, art. 4º).    

         Dentre os vários princípios norteadores do tema, destaca-se o princípio da prevenção do 

dano ambiental. Tal direcionamento fundamental consiste no comportamento efetuado com o 

intuito de afastar o risco ambiental. Antecipam-se medidas para evitar agressões ao meio 

ambiente. 

          Este preceito encontra-se previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal, quando 

se incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente 

às presentes e futuras gerações.40 

          Ao se mencionar a idéia de proteção, esta engloba tanto atividades de reparação, como 

de prevenção. Consoante ensina Marcelo Abelha Rodrigues sobre o princípio da prevenção 

   

“Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o dano 
ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo ecossistema 
jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta 
desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de reconstituição da 
fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em profundo e incessante 
processo de equilíbrio, como antes se apresentavam” 41 

           

             Para que sejam tomados os procedimentos adequados à proteção do meio ambiente, 

torna-se necessário existir permanente sistema de informação e séria pesquisa para resolver os 

problemas ambientais já na sua origem. Nesse sentido, Paulo Affonso Leme Machado42 

organiza em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção: “1º) identificação e inventário 

das espécies animais e vegetais de um território, quanto à conservação da natureza e 

identificação das fontes contaminantes das águas do mar, quanto ao controle da poluição; 2º) 

identificação e inventário dos ecossistemas, com a elaboração de um mapa ecológico; 3º) 



 34

planejamentos ambiental e econômico integrados; 4º) ordenamento territorial ambiental para a 

valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; e 5º) Estudo de Impacto Ambiental”  

           Constata-se, portanto, que a noção de prevenção diz respeito ao conhecimento 

antecipado dos sérios danos que podem ser causados ao bem ambiental em determinada 

situação e a realização de providências para evitá-los. Já se verifica um nexo de causalidade 

cientificamente demonstrável entre uma ação e a concretização de prejuízos ao meio 

ambiente. 

            Encontram-se, no sistema normativo brasileiro, alguns instrumentos de tutela 

ambiental, seja para pesquisa, seja para ação de prevenir, no âmbito administrativo, como o 

licenciamento ambiental e respectivo estudo prévio de impacto ambiental, zoneamento 

administrativo, tombamento e as sanções administrativas. Especialmente nesta hipótese de 

sanções administrativas, o Direito Ambiental, ramo do Direito Público, permite ao Estado 

impor multas ao poluidor que inibem futuras agressões ao meio ambiente. Conforme ressalva 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, “não se quer com isso inviabilizar a atividade econômica, 

mas tão-somente excluir do mercado o poluidor que ainda não constatou que os recursos 

ambientais são escassos, que não pertencem a uma ou algumas pessoas e que sua utilização 

encontra-se limitada na utilização do próximo, porquanto o bem ambiental é um bem de uso 

comum do povo”43  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
40  Cf. Vladimir  Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, crimes contra a natureza\, p.145  
41 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 2 e.d. Rio de Janeiro:, cit  
42 MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado, p.320 
43 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, p.122  
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3.1.1 OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO, REPARAÇÃO OU RECUPERAÇÃO 

 

 

                 Uma vez ocorrido o dano ao meio ambiente, a principal opção não vai ser o 

ressarcimento da vítima, mas a reconstituição, recomposição e reintegração dos bens 

ambientais lesados. O sentido é de reconstituição da integridade e funcionalidade do objeto. A 

prioridade do sistema de reparação é a restauração natural, isto é, busca-se o retorno ao status 

quo ante do meio ambiente. A intenção do legislador é colocar em primeiro plano a 

recomposição do dano ambiental; apenas quando esta for inviável haverá a indenização, 

conforme o previsto no inciso VII11 do art. 4º da Lei nº. 6.938/1981, que dispõe a obrigação 

do degradador de “recuperar e/ou indenizar os danos causados”. Essa também deve ser a 

interpretação quanto ao disposto no §1º do art. 14 da lei referida. Encontra-se no ordenamento 

jurídico americano regra semelhante, como, por exemplo, o § 311 do Federal Walter Pollution 

Control44  

            O qual disciplina que os danos ecológicos devem ser reparados mediante a reposição 

da situação anterior, substituindo ou adquirindo o equivalente dos recursos naturais lesados. 

            Por sua vez, no direito português, a expressa necessidade de restauração do dano 

ambiental está materializada no primeiro item do art. 48 da Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 

11/1987), ficando os infratores “obrigados a remover as causas da infração e a repor a 

situação anterior à mesma ou equivalente”. Acrescenta o item 3 que, caso não seja possível a 

reposição da situação anterior ao dano, “os infratores ficam obrigados ao pagamento de uma 

indenização especial a definir por legislação e à realização das obras necessárias à 

minimização das consequências provocadas”.    

            No mesmo sentido, o direito italiano diz que o juiz, na sentença condenatória, 

determinará, quando possível, a reconstituição do estado do local, às expensas do responsável. 

Entre a possibilidade da aplicação da restauração natural e da indenização pecuniária, a 

preferência fica com a restauração natural, por ser mais vantajosa ao meio ambiente.  

            No direito brasileiro, o fundamento para aplicação do princípio da restauração natural 

encontra-se na Constituição Federal, no § 1º, inciso I, e no § 2º, ambos do art. 225, que 

estabelece: “§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público. Inciso 

I. preservar e restaurar os processos ecológicos e promover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; § 2º. Aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida por órgão público competente, 

na forma da lei.” Há previsão também no art. 2º da Lei nº 6.938/1981, que institui a Política 
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Nacional do Meio Ambiente estabelecendo como um dos seus objetivos a “recuperação da 

qualidade ambiental”, e determinando como um dos seus princípios a “recuperação de áreas 

degradadas”, no inciso VIII. Consta ainda, no inciso VI do art. 4º, que a política nacional do 

meio ambiente visará “à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 

equilíbrio ecológico propício à vida” e, conforme o inciso VII, a imposição ao agente da 

“obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”45. 

                  Prevê ainda o § 2º do art. 9º46 da Lei nº 6.902/1981 (que dispõe sobre a criação de 

Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental), que nas áreas de proteção ambiental o 

não cumprimento das normas disciplinadoras previstas nesse artigo sujeitará os infratores a 

embargos das atividades consideradas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material 

e máquinas utilizadas nessas atividades, bem como à obrigação de reposição e reconstituição, 

no que for possível, para o retorno ao status quo e, por conseguinte, a imposição de multas  

               Faz-se necessário estabelecer a distinção entre as duas formas de restauração possível: 

a recuperação in natura, também chamada restauração ecológica, e a compensação ecológica. 

             RECUPERAÇÃO IN NATURA, Trata-se da atividade voltada justamente para 

reabilitação dos bens naturais da área que foi originariamente degradada. A isso dá-se o nome 

de recuperação in situ (no local). É a forma ideal e completa de reparação. A recuperação in 

natura, feita mediante a imposição de obrigações de fazer, buscará a recuperação da 

capacidade funcional do ambiente degradado, devendo assegurar a possibilidade de 

autorregulação e autorregeneração do bem afetado, por meio da reconstituição de 

ecossistemas e habitats comprometidos e que estavam em desequilíbrio ecológico devido à 

lesão Para José de Souza Cunhal Sendim47, pode-se considerar o dano como ressarcido in 

integrum quando o bem juridicamente tutelado pela norma esteja novamente assegurado (ex: 

quando a água volte a ser salubre, quando o ar tenha a qualidade adequada, quando a 

paisagem deixe de estar comprometida ou quando o equilíbrio ecológico esteja restabelecido) 

A recuperação in natura, segundo Lucía Gomis Catalá48, deve ser a opção quando esta se 

afigurar, do ponto de vista ecológico, como a melhor. Diferentemente dos danos pessoais ou 

patrimoniais, os danos ambientais não podem ser dirigidos unicamente a partir de uma visão 

econômica e, por conseguinte, a compensação monetária será sempre subsidiária em relação à 

reparação in natura.49 A pretensão é a fixação de prioridade. Na maior parte dos casos será 

possível a aplicação da reparação in natura e da compensação ecológica, devendo a primeira 

ser a opção principal. Apenas quando for impossível tal recuperação é que se deve optar por 

medidas compensatórias. 
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              Uma vez imposto o dever da recuperação in natura do dano ambiental, este deve ser 

realizado de acordo com as normas técnicas exigidas pelo órgão público competente (§ 2º do 

art. 225 da Constituição Federal). Necessária se faz a apresentação de um plano de 

recuperação da área degradada, a fim de viabilizar a medida e torná-la mais eficiente. Devido 

aos elevados custos de implantação dos projetos de recuperação ambiental, e em razão de os 

benefícios com a restauração natural nem sempre serem significativos, é imperioso que se 

estabeleça a proporcionalidade entre o dano e sua compensação. Segundo Annelise Monteiro 

Steigleder50, “com relação ao sistema brasileiro, pensa-se ser possível invocar o princípio da 

proporcionalidade quando o benefício a ser obtido com a restauração não for significativo 

diante de seus elevados custos. Em outras palavras: diante da desproporção entre os custos da 

reparação in natura e os benefícios dela obtidos, pensa-se ser adequada à substituição da 

reparação in situ por uma compensação ecológica em outro local, que proporcione funções 

ecológicas equivalentes.” A legislação portuguesa traz previsão interessante, que afasta o 

princípio da restauração natural quando esta se revelar excessivamente onerosa para o 

devedor. Para José Joaquim Gomes Canotilho, a recuperação dos danos ecológicos também 

deve submeter-se à observância do princípio da proporcionalidade51. 

                  A reparação do dano ambiental deverá ser realizada pela compensação ecológica 

quando a recuperação in natura for impossível (danos irreversíveis, não retorno ao status quo 

ante) ou desproporcional (desigualdade entre custo e benefício) Álvaro Luiz Valery Mirra52 

discorre sobre a possibilidade de os elevados custos de implementação do projeto serem 

superiores à capacidade econômica do agente, dizendo que “a eventual falência de uma 

empresa, como resultado da obrigação de reparar integralmente o dano ao meio ambiente, 

nada mais é do que um risco assumido pelo empreendedor que decide exercitar a sua 

atividade sem se preocupar com a degradação da qualidade ambiental dela resultante. Aliás, 

trata se  de um risco que, ao que tudo indica, encontra larga compensação pelas vantagens e 

lucros normalmente obtidos [...]. Sob outro ângulo de análise, ainda, cumpre destacar que uma 

certa idéia de equidade aparece já na determinação da existência do dano ambiental, por meio 

do princípio do limite da tolerabilidade [...]”. 

 
 
 
 
________________________________________________________ 
44Tradução livre do FEDERAL Water Pollution Control Act. Disponível em: 
<http://www.waterboards.ca.gov/laws_regulations/docs/fedwaterpollutioncontrolact.pdf.>. Acesso em: 13 out. 2011. 
45Idem, p. 98 
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3.2 A DIFICULDADE DE FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 
 

 

A Lei nº 6.938/81 em seu artigo 4º, inciso VII determina duas sanções para o poluidor e 

para o predador do meio ambiente, independentemente da existência de culpa, são elas: a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos por ele causados. A CRFB/88, vai mais além, 

ela agasalha em seu art. 225 os princípios da restauração (§ 1º inciso I), recuperação (§ 2º) e 

reparação do meio ambiente (§ 3º). 

 

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. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 
§ 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.53 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

46Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. 
 Art. 2º, VIII - recuperação de áreas degradadas. 
Art. 4º, VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
Art. 4º, 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. 
Art. 9º, § 2° - Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não-cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo 
sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e das máquinas 
usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, tanto quanto possível, da situação anterior e à imposição 
de multas graduadas 
47SENDIM, José de Souza Cunhal, op. cit., p. 178. 
48 CATALÁ, Lucía Gomis. Responsabilidad por daños al medio ambiente. Elcano 
(Navarro): Arazandi, 1998. p. 249. 
49Ibid. Tradução livre. 
50STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as 
dimensões do dano ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. p. 248. 
51CANOTILHO, José Joaquim Gomes. A responsabilidade por danos ambientais: 
aproximação juspublicística. In: AMARAL, Diogo Freitas do (Coord.). Direito do 
ambiente. Oeiras: Instituto de Administração, 1994. p. 404. 
52MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio 
ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 299. 
53BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Processo nº: 0000344-26.2007.8.19.0003 
(2009.001.28489). Apelação. Des. Sergio Jerônimo A. Silveira - Julgamento: 18/06/2009 - Nona Câmara Cível. 
Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br>. Acesso em: 02 de nov. 2011. 
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    O parágrafo terceiro apontado dispõe da existência de duas modalidades de 

imposições: a) sanções penais e administrativas; e obrigação de reparar o dano. 

   As sanções penais e administrativas possuem características de um castigo que é 

imposto ao poluidor; já a segunda opção reveste-se de um caráter diverso, pois através dela 

busca-se uma recomposição daquilo que foi destruído, quando possível54. 

   Em relação a responsabilidade civil objetiva em se tratando de meio ambiente a 

primeira solução a ser admitida será sempre a de restaurá-lo, como se pode observar através 

da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

AÇÃO CIVIL. RESTAURAÇÃO. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PLANO 
DIRETOR. Demanda ajuizada pelo ministério público e pelo município contra 
empresa de transporte coletivo urbano, visando a remoção de suas garagens e 
instalações. Degradação ambiental causada por desmatamento, terraplanagem, e 
edificações implantadas com afronta ao regramento da capital. Ação julgada 
procedente com proibição do exercício, pela ré, de qualquer atividade no terreno, e 
sua condenação ao desfazimento das obras que nele implantara, e a restauração do 
complexo ecológico agredido. Provimento parcial do recurso, assegurando-se a 
permanência da empresa no imóvel, com as limitações postas no alvará de 
localização e desfazimento das obras que delas desgarraram. Mantida, em parte, a 
condenação a restauração ambiental55.  

 

  A segunda solução a ser admitida para a amenizar aos danos causados ao meio ambiente 

é através da recuperação. Cita-se a decisão proferida em janeiro deste ano pelo Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, onde a ré terá que demolir a construção realizada de forma irregular 

para que o meio ambiente volte ao status quo ante: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROTEÇÃO AMBIENTAL CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR - DEMOLIÇÃO - ÁREA DEGRADADA RECUPERAÇÃO - I - 
Questão Processual - Cerceamento do Direito de Defesa - Inocorrência - A 
expressiva quantidade de provas existentes nos autos, inclusive aquelas incorporadas 
pela parte Ré, demonstram per si a degradação ambiental, não havendo que se falar 
em cerceamento de defesa. II Questão de Mérito - Correta a sentença que dá pela 
procedência de ação civil pública, determinando a recuperação de área de proteção 
ambiental degradada, com edificação irregular. Demolição da edificação que se 
impõe, para a restauração da área. Decisão confirmada56. 

 

  Nos casos citados acima, sabe-se que é difícil ocorrer a reparabilidade do meio 

ambiente, seja através da restauração ou da recuperação, já que muitas vezes a degradação de 

um determinado local implicou na extinção de várias espécies animais.  

  Sobre o assunto comenta Paulo de Bessa Antunes: 

 

Por muito que se tenha falado sobre o assunto, a realidade é que, até hoje, não existe 
um critério para a fixação do que, efetivamente, constitui o dano ambiental e como 
este deve ser reparado. A primeira hipótese a ser considerada é a da repristinação do 
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ambiente agredido ao seu status quo ante. Muitas vezes, a degradação de 
determinado local implicou a extinção de uma espécie vegetal, por exemplo. 
Evidentemente que, no caso, não será possível a plantação de novas plantas 
semelhantes àquelas que foram destruídas. Como proceder? A morte de um animal 
ou de uma planta como pode ser compensada?57 
 

 

  Em relação a indenização para a reparação por danos ambientais, dispõe o art. 13 da Lei 

nº: 7.347/85 que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao 

meio-ambiente:  

 

Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 
fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que 
participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, 
sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 

 

  Esse fundo, hoje é chamado de Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e o valor 

arrecadado é destinado à reconstituição dos bens que foram lesados58. 

  Porém, o grande cerne da questão é a dificuldade que se tem em valorizar o quantum 

indenizatório para a reparabilidade/reconstituição do meio ambiente. Na grande maioria dos 

casos a mera reparação pecuniária é sempre insatisfatória e inábil a recompor o dano.  

  Torna-se necessário expor as decisões: 

 

DIREITO AMBIENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO 
AMBIENTAL - MORTE DE PÁSSAROS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO DO 
QUANTUM - APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 6º DA LEI 
9605/98. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do 
artigo 14 da Lei 6.938/1981, não se inquirindo, portanto, de culpa ou dolo do 
infrator, restando afastada também a incidência das excludentes relativas à força 
maior e ao caso fortuito, partindo-se do pressuposto de que, sendo o dano ambiental 
um prejuízo suportado por toda a coletividade, que atinge, assim, direitos difusos, 
deve ser reparado em qualquer hipótese. A aplicação do princípio do poluidor-
pagador vigente no Direito Ambiental, pelo qual todo aquele que explora atividade 
potencialmente poluidora tem o dever de reparar os danos dela oriundos, afasta a 
licitude da conduta daquele que, com sua atividade econômica, causa dano ao meio 
ambiente, ainda que tenha agido dentro dos padrões recomendados e autorizados 
pelos órgãos governamentais competentes. Configura manifesto dano ambiental a 
morte de inúmeros pássaros em virtude de aplicação de agrotóxico em lavoura de 
arroz. A fixação do quantum indenizatório em sede de dano ambiental, quando não 
quantificado em laudo pericial, deve ser efetuada mediante aplicação dos critérios 
adotados pela Lei 9605/98 para a imposição e gradação de penalidades a atividades 
lesivas ao meio ambiente, quais sejam, a gravidade do fato, tendo em vista os 
motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio 
ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental e a situação econômica do infrator59. 

                                                           
54 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 526. 
55 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processo nº: 1.0708.03.005098-1/001(1). Apelação. 
Des. Dídimo Inocêncio de Paula. Publicado em: 22/07/2008. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br>. Acesso 
em: 08 de nov. 2011. 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. FATO NOTÓRIO 
COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO 
INTEGRAL - SENTENÇA REFORMADA - VOTO VENCIDO 
PARCIALMENTE. O ordenamento jurídico brasileiro adotou, quanto aos danos 
ambientais, a teoria da responsabilidade objetiva, cujo enfoque recai sobre a 
necessidade de reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade 
do agente. Sendo o dano ocorrido fato notório e evidente, amplamente noticiado na 
imprensa e tendo as vítimas comprovado ter sofrido as suas conseqüências, não é 
possível afastar a responsabilidade da empresa causadora do acidente ambiental, que 
deve reparar os danos causados. O valor da indenização do dano moral deve ser 
fixado observando-se as conseqüências do prejuízo no meio social e a gravidade da 
ofensa, não se afastando nunca dos dois principais objetivos do instituto, de punir 
didaticamente o ofensor, trazendo-lhe efetivos reflexos patrimoniais, e compensar o 
ofendido pela dor, pelo constrangimento e sofrimento experimentados, zelando-se 
sempre para que não seja de valor excessivo e se transforme em fonte de 
enriquecimento sem causa, e nem seja irrisório a tornar a pena simbólica. Em tendo 
sido a quantia arbitrada de forma exorbitante, essencial sua diminuição60.  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FAUNA SILVESTRE - CATIVEIRO - DANO 
AMBIENTAL - REPARAÇÃO. Provado que o requerido mantinha animais da 
fauna silvestre em cativeiro, sem a necessária autorização do IBAMA, 
inquestionável a ocorrência de dano ao meio ambiente, não a afastando a alegação 
de ignorância sobre a vedação legal. Possível a imposição de indenização ao dano 
ambiental em forma de pecúnia, fixando-se seu valor conforme os termos do art. 13, 
da Lei nº 7.347/85, adequando-a, contudo, à condição financeira do agente, de modo 
a evitar que a obrigação se torne inexeqüível61. 

 

  O que se pode observar através das decisões expostas que, grande é a dificuldade para 

que o douto fixe um quantum indenizatório em sede de dano ambiental. Verificou-se que, 

para o juiz condenar aquele que causou dano ao ambiente, torna-se necessário levar em conta 

a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde 

pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 

legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator. Mas, ficará sempre a 

pergunta: essa indenização suprirá o dano cometido no meio ambiente? 

  Sobre o assunto, assinalam Fábio Feldmann e Maria Ester Camino:  

 

É essa – a prevenção – a ótica que orienta todo o direito ambiental. Não podem a 
humanidade e o próprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental. 
A degradação ambiental, como regra, é irreparável. Como reparar o desaparecimento 
de uma espécie? Como trazer de volta uma floresta de séculos que sucumbiu sob a 
violência do corte raso? Como purificar um lençol freático contaminado por 
agrotóxicos?62 

 

Explica Silvia Colombo que: 

 

Ocorrendo condenação pecuniária, deve aplicar-se a técnica do valor de desestímulo, 
para que se evitem novas transgressões aos bens ambientais tutelados. A indenização 
deverá ser a mais ampla possível - excluídos os lucros cessantes - entretanto, não 
pode constituir motivo para enriquecimento ilícito ou sem causa, à custa do agente63.  
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Comentam Paulo Sérgio de Moura Franco e, Ana Paula Dalbosco: 

 

A indenização deverá ser a mais ampla possível que puder ser provada, aí se 
incluindo os lucros cessantes. Entretanto, não pode constituir motivo para 
enriquecimento ilícito ou sem causa, à custa do empreendedor. O melhor parâmetro 
para a indenização será o equivalente à diminuição do patrimônio que o prejudicado 
venha a sofrer. No entanto, muitas vezes a fixação do quantum indenizatório é 
complexa, devendo revestir-se de cautela e recorrer a estimativas64. 

 

  Portanto, mediante ao que foi exposto, e, como é notório, a fixação do quantum 

indenizatório é trabalho bastante complexo e árduo, por isso os doutos devem revestir-se de 

cautela ao julgar ações referentes a indenização por dano morais, pois deve ser utilizada 

estimativa, analogia, perícias, técnicas de valoração, para que não seja injusta a sentença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
56 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit., pp. 237 e 238 
57 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº: 596035014. Segunda 58 

Câmara Cível. Relator Vencido: Arnaldo Rizzardo. Redator para Acordão: Élvio Schuch Pinto. Julgado em 
26/06/1998. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br>. Acesso em: 04 de nov. 2011.  
59 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº: 0021643-36.2005.8.19.0001 
(2009.001.54762). Quarta Câmara Cível. Des. Jair Pontes de Almeida - Julgamento: 19/01/2010. Disponível em: 
<http://www1.tjrj.jus.br>. Acesso em: 04 de nov. 2011 
60 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processo nº: 1.0439.07.064752-4/001(1). Apelação. 
Des. Cabral da Silva. Publicado em: 04/12/2009. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br>. Acesso em: 08 de 
nov. 2011. 
61 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Processo nº: 1.0024.03.180111-1/001. Apelação. 
Des. Edivaldo George Dos Santos. Publicado em: 07/12/2006. Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br>. Acesso 
em: 08 de nov. 2011. 
62 FELDMANN, Fábio e CAMINO, Maria Ester, apud. BRITTO, Milena Borges e. Noções Sobre Dano 
Ambiental. Disponível em: <http://www.facs.br/revistajuridica>. Acesso em: 05 de nov. 2011. 
63 COLOMBO, Silvia. Op. Cit. 
641Paulo Sérgio de Moura, DALBOSCO, Ana Paula. A tutela do meio ambiente e responsabilidade civil 
ambiental. Disponível em: <http://www1.jus.com.br>. Acesso em: 07 de nov. 2011. 
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CONCLUSÃO 

 

 

   Sobre o  tema que me propôs a pesquisar verificou-se em primeiro lugar expor o que se 

pode entender por meio ambiente e com um breve histórico de proteção ao meio ambiente e a 

seguir o conceito de Meio Ambiente.  

  Portanto, por meio ambiente pode-se entender um conjunto de elementos, que 

condicionam o meio em que se vive. Em razão de elementos naturais, artificiais e culturais e 

inc. I, do art 3º da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, conjunto de condições, leis influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permitem, abrigam e regem a vida em 

todas as suas formas, considerando-se, ainda, o meio ambiente como um patrimônio público a 

ser necessariamente assegurado e protegido não só por legisladores, mas, por toda a 

humanidade, tendo em vista que ele é de uso coletivo, dele depende à sadia qualidade dos 

seres, o que significa dizer que, ele é um instrumento fundamental para a sobrevivência de 

todos os seres humanos não só para a geração presente, mas, para a geração futura.  

   Já no Direito Ambiental pode-se entender ser um ramo do Direito que foi criado para 

assegurar as melhores condições de vida não só para a humanidade, porém, também para 

todas as criaturas existentes na face da terra. O Direito Ambiental age buscando interligar 

temas com a argamassa da identidade de instrumentos jurídicos de prevenção, reparação, de 

informação, de monitoramento e de participação de todos em prol do meio, por isso a 

existência dos princípios norteadores do Direito Ambiental, em particular do princípio da 

educação. 

  Um dos instrumentos utilizados pelo Direito Ambiental é a preservação do meio 

ambiente é o instituto da responsabilidade civil, que, como oportunamente verificou tem por 

primazia fazer com que aquele que cometer um dano a outrem, aqui encaixando o meio 

ambiente, fica obrigado a fazer a devida reparabilidade. 

  No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil quanto ao seu fundamento, 

ela pode ser subjetiva e objetiva. No primeiro caso, diz ser subjetiva já que caberá aquele que 

sofreu o dano provar o fato danoso, a responsabilidade civil subjetiva tem seu fundamento na 

culpa; já a responsabilidade civil objetiva fundamenta-se na “teoria do risco”, isto quer dizer, 

nascerá o dever de indenizar decorrente de uma atividade laborativa que acarreta 

excepcionalmente risco a alguém. Nesse caso, o agente deve indenizar quando, em razão de 

sua atividade ou profissão, cria um perigo.  
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  O ordenamento jurídico pátrio, em matéria ambiental, adotou a teoria da 

responsabilidade civil objetiva, bem como adotou a teoria do risco integral. 

Pela teoria do risco integral pode-se entender que todo aquele que causar dano ao meio 

ambiente terá o dever de indenizar até mesmo diante da inexistência do nexo causal. O dever 

de indenizar estará presente quando houver o dano, ainda que diante do fato de terceiro, caso 

fortuito ou força maior. A reparação do dano ambiental deverá ser realizada pela 

compensação ecológica quando a recuperação in natura for impossível (danos irreversíveis, 

não retorno ao status quo ante) ou desproporcional (desigualdade entre custo e benefício 

  Apesar de existir esse instituto poderoso em defesa do meio ambiente, a grande 

problemática que norteia a questão é a difícil reparabilidade em relação ao quantum 

indenizatório quando uma pessoa comete dano ambiental, já que como é notório esse valor da 

indenização não irá fazer com que, por exemplo, animais em extinção voltem a surgir, ou seja, 

a indenização não possui a possibilidade de fazer o meio ambiente voltar ao status quo antes. 

  Insto significa dizer que,como visualizado no transcorrer deste trabalho, diante deste 

fato irreversível, o juiz deve aplicar a técnica do valor de desestímulo, para que se evitem 

novas transgressões aos bens ambientais tutelados. A indenização deverá ser a mais ampla 

possível para que o dano ao meio ambiente não volte a ser cometido. 
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