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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Gabriel Burjaili de. Titularidade de bem imóvel socioambiental: deveres propter 

rem e responsabilidade civil ambiental. 2021. 271 p. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

Este trabalho tem como objeto revisar criticamente os fundamentos legais e principiológicos da 

responsabilidade civil ambiental no Brasil e os deveres impostos aos titulares de bens imóveis 

de interesse socioambiental. A partir da revisão dos princípios e dos fundamentos legais que 

impõem deveres e responsabilidades aos titulares de bens imóveis socioambientais, o trabalho 

visa responder se é possível reconhecer positivamente titulares de bens imóveis que ajam de 

forma benéfica ao meio ambiente, como forma de aplicação do princípio da precaução, no 

campo da responsabilidade civil. A análise também passa pela identificação dos interesses 

juridicamente tuteláveis a partir da violação de um dever de preservação de interesse ambiental 

ou da causação de um dano ambiental. O trabalho adota como casuística central a transferência 

de titularidade de um bem imóvel, por entender que tal contexto permite diferenciar os deveres 

e responsabilidades entre diferentes pessoas, em especial o caráter real (propter rem) dos 

deveres de preservação e recuperação de áreas protegidas e o dever de indenizar outros 

interesses juridicamente tuteláveis decorrentes de um evento danoso. 

 

Palavras-chave: Bens imóveis. Responsabilidade civil ambiental. Princípio da precaução. Dano 

social. Dever de recuperação. obrigação propter rem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Gabriel Burjaili de. Ownership of social-environmental real estate: propter rem 

duties and environmental torts. 2021. 271 p. Master Degree. Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

This work aims to critically review the principles and legal foundations of environmental civil 

liability in Brazil, in particular on the duties imposed on the owners of real estate with 

environmental interest. Based on a review of the principles and legal foundations that impose 

duties and responsibilities upon the owners of social-environmental real estate, the work aims 

to answer whether it is possible to identify, in the Brazilian legal system, hypotheses for 

recognizing the behaviors of owners of environmental goods that are beneficial to the 

environment, when compared to unwanted behaviors, providing alternatives to the application 

of punitive damages upon the owners as the sole possible consequence of the effectiveness of 

precautionary principle. The analysis also involves the identification of legally recognized 

interests based on the violation of an environmental duty. The work adopts as a central case 

series the transfer of ownership of a real estate, as it understands that this context better allows 

to differentiate the duties and responsibilities between different subjects, especially the property 

aspect (propter rem) of the duties of preservation and recovery of protected areas and the duty 

to indemnify other legally recognized interests. 

 

Key words: Real estates. Environmental torts. Precautionary principle. Exemplary damages. 

Recovery duty. Propter rem obligation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I – CONTORNOS INTERPRETATIVOS .......................................................... 17 

1.1. Histórico e Fontes do Direito Ambiental ................................................................... 17 

1.2. Integração e sistematização das fontes escritas: o Direito Ambiental à luz da 

descodificação e da constitucionalização do meio ambiente e do Direito Civil ...................... 25 

1.3. A função socioambiental da propriedade como cânone interpretativo ...................... 35 

1.4. Arcabouço principiológico do Direito Ambiental ..................................................... 42 

1.4.1. Princípio da prevenção e princípio da precaução ............................................... 45 

1.4.2. Princípio da solidariedade intergeracional ......................................................... 50 

1.4.3. Princípio do poluidor-pagador e princípio do protetor-recebedor ...................... 52 

1.5. Bens ambientais ......................................................................................................... 56 

1.5.1. O conceito de bem para a ciência do Direito ...................................................... 56 

1.5.2. Meio ambiente como bem jurídico autônomo e dupla titularidade do bem imóvel 

socioambiental .......................................................................................................................... 58 

1.5.3. Há condomínio nos bens ambientais? ................................................................ 63 

1.6. Reminiscências sobre Law and economics e o meio ambiente: meio ambiente como 

merit good ................................................................................................................................. 65 

1.7. Conclusões parciais .................................................................................................... 72 

CAPÍTULO II - DEVERES E OBRIGAÇÕES ....................................................................... 75 

2.1. Dever e obrigação: sinônimos ou institutos jurídicos distintos? Análise e pertinência 

da reflexão para fins deste estudo ............................................................................................. 76 

2.2. Deveres e a teoria das limitações ao direito de propriedade ...................................... 87 

2.3. Normas sob análise .................................................................................................. 101 

2.3.1. Código Florestal ............................................................................................... 101 

2.3.2. Política Nacional do Meio Ambiente ............................................................... 103 

2.4. Encaminhamento do raciocínio ............................................................................... 109 

2.4.1. Fonte das obrigações (em sentido lato) ............................................................ 112 

2.4.2. Prestação como elemento central da obrigação ................................................ 114 

2.4.3. Vantagens geradas pela aderência do sujeito adstrito ...................................... 115 

2.5. Conclusões parciais .................................................................................................. 116 

CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADE CIVIL: DANOS E INTERESSES JURÍDICOS 

TUTELÁVEIS ........................................................................................................................ 121 



 
 

3.1. Breve contextualização do instituto da responsabilidade civil no ordenamento 

jurídico brasileiro .................................................................................................................... 121 

3.2. Bases legais da responsabilidade civil ambiental ..................................................... 128 

3.2.1. Artigos 186 e 927, caput, do Código Civil ...................................................... 131 

3.2.2. O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil: a teoria do risco ................ 132 

3.2.3. Artigo 14, parágrafo primeiro, da Política Nacional do Meio Ambiente ........ 136 

3.2.4. Nexo de causalidade e a teoria do riso integral ................................................ 142 

3.2.5. Artigo 942 do Código Civil ............................................................................. 159 

3.3. Os danos ambientais e sua reparação: interesses jurídicos tuteláveis no direito 

ambiental ................................................................................................................................. 162 

3.3.1. Dano in natura .................................................................................................. 166 

3.3.2. Danos ambientais extrapatrimoniais, limites indenizatórios e o artigo 944 do 

Código Civil 175 

3.4. Diálogo com a responsabilidade ambiental administrativa e penal: Há espaço para 

subjetivação da responsabilidade civil ambiental? ................................................................. 199 

3.5. Elementos para qualificação e quantificação da indenização .................................. 204 

3.6. Jurisprudência ........................................................................................................... 209 

3.6.1. Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e a natureza propter rem dos 

deveres de preservação e recuperação ambiental ................................................................... 209 

3.6.2. Loteamentos e ocupações irregulares .............................................................. 228 

3.6.3. Prescrição de danos ambientais ........................................................................ 233 

3.7. Conclusões parciais .................................................................................................. 243 

CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES ........................................................................................ 249 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 259 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

A motivação para este trabalho nasceu de uma inquietação relacionada à aparente 

injustiça (ou ao menos uma limitação), que emana da visão atualmente reinante na 

responsabilidade civil ambiental. Por enquadrar-se tal responsabilidade como uma modalidade 

objetiva e solidária, a avaliação da conduta do agente perde relevância.  

Questiona-se se o desprezo ao comportamento do agente não poderia, ao menos em 

tese, levar à redução da proteção ao meio ambiente, ao revés de contribuir com o incremento 

dessa proteção, caso a concreção do sistema normativo ao caso específico signifique, por 

determinada ótica, que o agente se sinta desestimulado a adotar conduta favorável à proteção 

ambiental. É dizer, desde o início dos estudos, busca-se identificar se a leitura predominante, 

construída sobre os pilares principiológicos de defesa intransigente do meio ambiente, não 

poderia, ao menos em tese, e em determinada casuística, gerar resultado oposto ao esperado. 

O ambiente jurídico como um tudo, em especial o Direito Ambiental, não só reconhece 

a relevância dos princípios como fonte do Direito, como defende sua aplicação enquanto baliza 

das normas positivadas para uma subsunção de tais normas ao caso concreto. E, sem dúvidas, 

um dos princípios mais caros ao Direito Ambiental é o princípio da precaução, construído a 

partir da noção de que os agentes devem agir de forma precavida, para evitar a ocorrência de 

eventos danosos ao meio ambiente.  

Também muito se tem discutido sobre quais seriam as funções da responsabilidade 

civil contemporânea. Haveria espaço para pensar em leituras preventivas ou mesmo 

promocionais no campo da responsabilidade civil? Ou se deve restringir o espectro de tal área 

do Direito à noção clássica de indenização, no sentido de reposição patrimonial-pecuniária? 

Mais que isso: o que significaria dizer que há função dissuasória, punitiva, preventiva ou 

promocional no âmbito da responsabilidade civil como área de estudo do Direito? 

O trabalho doutrinário-jurisprudencial no campo do Direito Ambiental tem se 

esforçado para consolidar e lapidar conceitos cuja aplicação prática, espera-se, entreguem uma 

tutela jurisdicional eficaz na proteção do meio ambiente. Seja a partir da aplicação de princípios 

originados do próprio ramo do Direito Ambiental, seja quanto à revisão do nexo de causalidade 

no plano ambiental, a leitura no sentido de que as normas positivadas no direito brasileiro 

impõem à responsabilidade civil ambiental um caráter objetivo e solidário (quando há 

pluralidade de agentes) tem se consolidado.  
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Não há dúvidas, portanto, que o supracitado campo do Direito lida com uma já 

consolidada aplicação da responsabilidade civil em sua modalidade objetiva e solidária, aliada 

a uma análise do nexo causal adaptada à casuística ambiental. Tudo amalgamado por princípios 

relevantes para o Direito Ambiental com foco na preservação do meio ambiente.  

As pesquisas não encontraram o mesmo estágio de desenvolvimento em temas que 

também possuem relevância para a prática. Primeiro, a categorização jurídica do meio 

ambiente, dos bens socioambientais1 e da própria relação entre o titular de um bem imóvel 

socioambiental e os titulares dos direitos do meio ambiente. Seriam tais relações equiparadas 

às relações condominiais, por exemplo? Ou nem de longe se encaixariam como tais, 

restringindo-se a conformação de uma eventual relação jurídica entre tais pessoas ao momento 

posterior a um inadimplemento no plano extracontratual (ato ilícito)? Mais: haveria qualquer 

relevância em aprofundar os estudos nesse tópico? 

Segundo, nem sempre há aprofundamento na categorização jurídica dos deveres (em 

sentido lato) impostos pelo sistema jurídico àqueles que exercem a posição de titulares de bens 

socioambientais, tampouco sobre a complexidade de interesses juridicamente tuteláveis, tanto 

dos titulares de bens ambientais quanto ligados ao meio ambiente. Isso faz com que muitos 

casos concretos sejam resolvidos sem que a melhor técnica jurídica seja empregada2, ainda que, 

por hipótese, o resultado mais correto seja alcançado no mais das vezes. 

O aprofundamento teórico pode contribuir para uma avaliação mais precisa sobre a 

natureza jurídica dos institutos envolvidos e, em linha com os demais questionamentos, entregar 

subsunções que, ao mesmo tempo, respeitem os princípios de proteção ao meio ambiente e 

identifiquem melhor quais os interesses jurídicos tutelados. Esse aprofundamento pode 

contribuir com a identificação do fundamento ético-legal de tal proteção, para responder se o 

complexo de responsabilidades de um agente englobaria todos esses interesses.  

Em terceiro lugar, identificou-se que as proposições em torno da aplicação do princípio 

da precaução costumam se limitar à atribuição de uma visão punitiva e dissuasória da 

indenização pecuniária. Extrai-se de lições da doutrina e jurisprudência dominantes que essa 

aplicação do princípio da precaução estaria em alinhamento com (mais que isso, justificaria) o 

 
1 Assim, considerado o bem que possui características ou recursos socioambientais ao qual se vincula um direito 

de preservação (de titularidade difusa), que se sobrepõe ao direito de propriedade do dono, conforme reflexões de 

Patrícia Faga Iglecias Lemos. In: Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2008, pp. 97/102. 
2  Vide decisões do Superior Tribunal de Justiça, que atribuem natureza de obrigação propter rem à 

responsabilidade dos proprietários de bem imóveis de interesse ambiental, que levaram à edição da Súmula 623 

do STJ. 
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máximo alargamento possível do espectro de responsabilização civil na seara ambiental, na 

modalidade objetiva e solidária.  

Seria essa, porém, a única forma possível de aplicar tal princípio? E mais: questiona-

se se tal leitura corresponderia a um resultado dogmaticamente acolhido pelo sistema, se 

corresponderia a um resultado justo (sob a perspectiva dos fundamentos ético-jurídicos do 

ordenamento Constitucional e Civil), e, em última análise, se corresponderia a um resultado 

que efetivamente contribuísse com a preservação do meio ambiente.  

Importante deixar claro que o trabalho não tem por propósito criticar indistintamente 

a aplicação de princípios em geral, muito menos algum princípio ambiental em particular, 

tampouco pretende minimizar a importância da proteção ao meio ambiente, na máxima 

extensão possível. Ao contrário, a expectativa é a de que as leituras propostas por este estudo 

se apresentem como complementares a tudo o que já foi construído no âmbito da 

responsabilidade civil ambiental. Sendo tais leituras alicerçadas em categorias jurídicas, em 

complementação à aplicação dos princípios, espera-se que contribuam para a geração de maior 

segurança jurídica em torno do tema, colaborando para que a defesa do meio ambiente não seja 

tachada de voluntarista, fruto de uma invocação panfletária dos princípios3.  

Espera-se, ao final, que a leitura sistêmica em torno da responsabilidade civil 

ambiental permita concluir que o agente comprometido com a preservação ambiental seja 

reconhecido por isso, de alguma forma, e tenha seu plexo de responsabilidades (na ocorrência 

de um dano ambiental) diferenciado, se comparado ao de outro agente cuja conduta tenha sido 

ambientalmente reprovável. 

 

Limites, objetivos e plano do trabalho 

 

O trabalho não abordará todos os princípios jurídicos aplicáveis ao Direito Civil ou ao 

Direito Ambiental4. Serão compiladas observações sobre aqueles princípios que guardem maior 

conexão com os objetivos do estudo e o grau de profundidade de cada avaliação principiológica 

será diretamente proporcional ao grau de interferência de cada princípio no estudo. O foco deste 

trabalho não é categorizar e explanar os princípios de forma exaustiva, a despeito da 

 
3 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer fazem referência a uma “dose de voluntarismo que se pretende 

legitimar mediante invocação genérica – e por vezes, mesmo panfletária – do discurso dos princípios”. In: 

Princípios do direito ambiental / Ingo Wolfgang Sarlet, Tiago Fensterseifer. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18. 
4 Por duas razões principais: primeiro porque são muitos e se corre o risco de deixar de citar alguns, especialmente 

na área ambiental, dada a pluralidade de classificações na doutrina, em segundo lugar, porque há o risco de a tarefa 

não se desenvolver com um mínimo de qualidade caso se tente abarcar todo e qualquer princípio aplicável a essas 

duas áreas do direito. 



12 
 

importância de tal tarefa. Este estudo também não cobrirá, indistintamente, todo e qualquer 

dever de espectro ambiental que exista no sistema jurídico brasileiro. Não há pretensão de 

desenvolver rol taxativo sobre esse ponto. 

O objetivo central do trabalho é revisar a natureza dos deveres e a amplitude da 

responsabilização civil, na esfera ambiental, do titular de um bem imóvel socioambiental, 

preponderantemente5. Algumas perguntas devem ser respondidas: qual a categoria jurídica dos 

deveres (em sentido amplo) comissivos e omissivos impostos aos titulares de bens imóveis 

socioambientais? Em que medida essa categorização impacta (ainda que em tese) a atribuição 

de responsabilidade ao titular do bem ambiental? À luz dos princípios ambientais e civis, 

especialmente o princípio da precaução, há alguma interpretação que permita relativizar os 

critérios de objetividade e solidariedade da responsabilização do titular de bem ambiental? É 

dizer, a objetividade e solidariedade devem abranger o dever de indenizar todos os interesses 

juridicamente tuteláveis que podem ser violados na ocorrência de um dano ambiental? Algo 

justifica avaliar a conduta do agente?  

Como dito, não faz parte dos objetivos deste estudo construir técnicas de interpretação 

para diminuir a proteção legal conferida ao meio ambiente; ao contrário, parte-se do pressuposto 

de que não há indenização pecuniária apta a reparar suficientemente o dano ambiental e que, 

portanto, a melhor forma de indenização é a própria recomposição in natura do bem violado. 

Toda e qualquer proposição conclusiva do estudo estará construída sobre a premissa de que tal 

leitura condiz com a perspectiva de prevenção de dano ao meio ambiente.  

Em última análise, o estudo propõe responder se o ordenamento vigente, tal como 

posto, interpretado e aplicado, entrega aos agentes, em especial aqueles que titulam ou que 

estejam em posse de um bem ambiental, alguma forma de estímulo para a proteção do meio 

ambiente. O norte do estudo, neste particular, é encontrar fontes suficientes para diferenciar 

deveres originários da lei e deveres derivados da responsabilização civil, bem como a exposição 

de diferentes agentes aos distintos perfis de indenização ligados aos danos ambientais, a partir 

da avaliação de suas condutas6, ainda que se trate de campo do Direito indissociavelmente 

ligado à teoria da responsabilidade objetiva. 

Definidos os propósitos do trabalho, faz-se breve apresentação de sua estrutura. O 

capítulo primeiro cuidará de apresentar e emoldurar os contornos interpretativos do trabalho. 

 
5 Outras casuísticas podem ser analisadas de forma complementar, naquilo que guardarem relação com os objetivos 

do trabalho. 
6 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 

2010, p. 68. 
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Discorrer-se-á sobre os princípios ambientais mais relevantes para o estudo e sua casuística de 

destaque. Também será feita análise da importância do diálogo entre as diferentes fontes 

normativas positivadas aplicáveis ao tema – Constituição Federal, Código Civil e leis 

ambientais, especialmente o Código Florestal e a Política Nacional do Meio Ambiente –, com 

destaque para a função socioambiental da propriedade como cânone interpretativo do estudo. 

No primeiro capítulo, também será desenvolvido estudo sobre a conceituação do instituto 

jurídico do “bem” para a ciência do Direito contemporâneo, desde a doutrina clássica até a 

contemporânea categorização das coisas como bens ambientais, relativizando-se as 

perspectivas de utilidade e possibilidade de apropriação como elementos necessários para 

inserir a coisa no plano do Direito. 

No segundo capítulo, será realizada uma reflexão doutrinária em torno das diferenças 

de categorização jurídica entre deveres e obrigações, expondo-se a relevância de tal reflexão 

para o trabalho como um todo. Esta etapa também avaliará a eventual pertinência da 

classificação de determinados deveres gerais como consectários das limitações ao direito de 

propriedade, até para apurar se tais institutos se confundem ou se complementam. Em seguida, 

serão analisadas as principais previsões legais do Código Florestal em torno dos deveres 

impostos ao titular de bem imóvel socioambiental, em comparação com regras constantes da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Tal abordagem pretende contribuir para o adequado 

enquadramento tanto da antijuridicidade da conduta de um titular de bem ambiental, quanto da 

eventual transmissibilidade de seus deveres, obrigações e responsabilidades.   

O terceiro capítulo abre o estudo do instituto da responsabilidade civil e das principais 

previsões legais aplicáveis ao tema na esfera ambiental, incluindo que importam em restrições 

de uso e imposição de deveres omissivos ou comissivos aos titulares de bens imóveis 

socioambientais.  

Para tanto, o capítulo será concluído com análise crítica do posicionamento 

jurisprudencial a respeito dos temas que dizem respeito ao estudo, nomeadamente a atribuição 

de uma obrigação propter rem ao adquirente de imóvel socioambiental e a temática da 

prescrição sobre danos ambientais. Sem prejuízo, outras casuísticas ligadas ao exercício de 

direitos reais (ou posse) sobre bens imóveis socioambientais também serão analisadas em 

caráter complementar às reflexões objeto deste estudo, na medida em que com elas guardem 

conexão. 

Tal construção do trabalho contribui para a revisão crítica do escopo de abrangência que 

se pretende fazer em torno da exposição do titular de um bem ambiental a normas de imputação 

de deveres originários e de responsabilização civil. Entende-se que, sem a revisitação do 
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arcabouço principiológico, seguido da categorização dos deveres, das responsabilidades e 

interesses tuteláveis, não seria possível fazer a revisão crítica com a mesma profundidade.  

O desenho do trabalho, portanto, permite que se perpasse pelas inquietações e reflexões 

motivadoras da pesquisa e também que se siga ordem consagrada no ambiente acadêmico, no 

que toca à divisão metodológica do estudo do Direito Civil, iniciando-se pelos princípios, 

passando pelo direito das obrigações para depois desaguar na responsabilidade civil.  

O estudo caminhará, então, para suas conclusões, lançadas no capítulo quarto, expondo 

suas respostas sobre quais os interesses juridicamente tuteláveis ligados aos bens imóveis 

socioambientais e quais são as adequadas categorias jurídicas dos comportamentos exigíveis 

dos respectivos titulares (atuais ou anteriores).  

 

A transmissão da titularidade de bem imóvel socioambiental como casuística central do estudo 

 

Há vários comportamentos abstratos previstos na legislação brasileira no tocante ao 

exercício dos direitos de propriedade quando se trata de bem ambiental. A título de exemplo: o 

artigo 225 da Constituição Federal7; o artigo 1.228, parágrafo primeiro, do Código Civil8; os 

artigos 2º, 7º e 12, da Lei 12.651/20129; e artigo 4º, VI e VII; e 14, parágrafo 1º, da Lei 

6.938/198110. 

 
7 “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. [...] 

§ 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.” 
8 “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.” 
9 “Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 

direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. [...] 

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no 

caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. [...] 

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os 

usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural. [...] 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem 

prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 

percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:” 
10 “Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: [...] 
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Avaliando-se as hipóteses acima transcritas, identificou-se a titularidade de um direito 

real (ou o exercício da posse) de bem imóvel socioambiental como ponto comum. A partir daí, 

definiu-se que a transmissão de um bem imóvel socioambiental envolvido em uma situação 

danosa ao meio ambiente é a hipótese que permite a mais completa análise para os fins deste 

trabalho.  

O cenário escolhido permite uma abordagem aos institutos que se julga relevantes para 

a revisão crítica que se propõe, desde as distinções de categorias entre dever, obrigação e 

responsabilização civil, até a abrangência da responsabilização objetiva e solidária.  

A titularidade permite avaliar a posição de titular do bem socioambiental sob a 

perspectiva de deveres que recaem sobre aquele. A casuística também permite problematizar 

quais as diferentes normas aplicáveis aos diferentes agentes potencialmente envolvidos, em 

razão da transmissão da titularidade do bem imóvel, em especial para avaliar o pretenso grau 

de sujeição jurídica do adquirente de bem imóvel, em relação a possíveis atos ilícitos praticados 

pelo(s) proprietário(s) anterior(es). 

Nessa ótica, a análise passará também pela possibilidade de se distribuir desigualmente 

encargos indenizatórios entre os diferentes agentes, caso se conclua pela existência de 

diferentes interesses juridicamente tuteláveis, considerando as características de objetividade e 

solidariedade da responsabilidade civil ambiental, e o primado do princípio da precaução do 

dano ambiental.  

Contribuiu para a escolha da casuística o fato de haver um histórico de decisões 

judiciais pouco clara a respeito de pontos importantes, em especial a diversidade de interesses 

jurídicos tuteláveis, o pretenso caráter ambulatório das responsabilidades e a imprescritibilidade 

das pretensões reparatórias do dano ambiental, o que gera insegurança jurídica. Tanto que, ao 

final, a revisão crítica dessa jurisprudência pretende apresentar soluções a contribuir com um 

melhor embasamento técnico-jurídico em torno do tema.  

 

 
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; 

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. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento 

das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da 

qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] 

§ 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.”  
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CAPÍTULO I – CONTORNOS INTERPRETATIVOS 

 

1.1. Histórico e Fontes do Direito Ambiental 

 

Predomina nos escritos a noção de que a proteção jurídica ao meio ambiente teria 

recebido seus primeiros contornos entre o final do século XIX e o início do século XX. Não se 

ignora, por outro lado, citações em torno da “ancianidade das questões ambientais e a vontade 

dos homens em as solucionar”11. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, sustenta que 

há séculos o movimento ambiental surgiu como resposta aos efeitos da industrialização: “No 

século XIX, os poetas românticos britânicos exaltaram as belezas da natureza, enquanto o 

escritor americano Henry David Thoreau pregava o retorno da vida simples [...]”12. 

Nessa linha, Paulo de Bessa Antunes explica que a legislação de proteção ao meio 

ambiente apenas foi desenvolvida após a Revolução Industrial, embora “(...) na Inglaterra já 

existisse uma legislação voltada para a proteção da saúde humana, desde o reinado de Eduardo 

I (1273), quando foi editada lei proibindo a queima de carvão”.13 

Ainda sobre o século XIX, já na transição para o século XX, há registros dos primeiros 

questionamentos acerca das ações causadoras de impactos ambientais transnacionais, a partir 

da constatação de que acontecimentos, mesmo que em jurisdições diversas, poderiam gerar 

consequências de interesse jurídico em nível local14.  

Em âmbito local, Annelise Monteiro Steigleder registra que o período entre as décadas 

30 e 60 do século XX viu surgir, “no Brasil, as primeiras ‘leis ambientais’, incidentes sobre 

bens ambientais específicos, tendo em vista a necessidade de regulação de atividades 

 
11 OST, François. A Natureza à margem da lei. François Ost: tradução de Joana Chaves, Lisboa: Instituto Piaget, 

1995, p. 32. 
12 Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acessado em 09 de julho de 2020.  
13 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 95. 
14  “The conditions which have contributed to the emergence of international environmental law are easily 

identified: environmental issues are accompanied by a recognition that ecological interdependence does not 

respect national boundaries and that issues previously considered to be matters of domestic concern have 

international implications. The implications, which may be bilateral, subregional, regional or global, can 

frequently only be addressed by international law and regulation. (…) It was not until the late nineteenth century 

that communities and states began to recognise the transboundary consequences of activities which affected 

shared rivers or which led to the destruction of wildlife, such as fur seals, in areas beyond national jurisdiction. 

In the 1930s, the transboundary consequences of air pollution were acknowledged in the litigation leading to the 

award of the arbitral tribunal in the Trail Smelter case. In the 1950s, the international community legislated on 

international oil pollution in the oceans. By the 1970s, the regional consequences of pollution and the destruction 

of flora and fauna were obvious, and by the late 1980s global environmental threats were part of the international 

community’s agenda as scientific evidence identified the potential consequences of ozone depletion, climate 

change and loss of biodiversity.” (SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Second 

edition, Cambridge: Cambridge University Press, p. 4) 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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econômicas”15. As aspas usadas para a expressão “leis ambientais” denotam o tom de crítica 

daquela obra em torno do caráter exclusivamente utilitário das ditas regulações.  

Sem desprezo às iniciativas isoladas, é comum se atribuir aos tratados e às convenções 

transnacionais de meados do século passado o marco inicial do fenômeno de positivação de 

regras de proteção ambiental16, ao menos em nível global. Em especial, mencionam-se as 

Declarações das Conferências Globais do Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas 

de Estocolmo, em 1972, que marcam o “reconhecimento do direito fundamental do ser humano 

ao meio ambiente equilibrado”17, e do Rio de Janeiro, em 199218. As declarações (e seus 

indissociáveis princípios) exerceram relevante papel de guia e molde para as subsequentes 

legislações nacionais, ainda que não fossem vinculantes juridicamente19.  

Seja como ponto de partida, seja como referência, é inegável que as Declarações das 

Nações Unidas serviram como “influência preponderante” nas legislações domésticas, 

notadamente quanto à incorporação dos princípios nelas deduzidos, como no caso do Brasil20. 

Extrai-se daí o que pode ser considerada como a primeira fonte de Direito Ambiental em nosso 

ordenamento: as declarações internacionais e os princípios em si esculpidos, que levariam a um 

processo, denominado por Antonio Herman Benjamin, de “ecologização da Constituição”21. 

 
15 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 

direito brasileiro, 3ª ed., rev. e atual., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2017, p. 39, citando Decretos 

sobre atividades de caça, o Código de Águas, a proteção do patrimônio histórico e artístico e o Código Florestal 

então vigente. 
16 TRENNEPOHL, Terence. Direito ambiental empresarial, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 35. 
17 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, 3ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 49.  
18 Como se pode extrair da nota introdutória a tais conteúdos, elaborada por Günther Handl, Professor de Direito 

Internacional Público da Tulane University Law School. Disponível em: 

https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html. Acessado em 09 de julho de 2020: “The Stockholm and Rio 

Declarations are outputs of the first and second global environmental conferences, respectively, namely the United 

Nations Conference on the Human Environment in Stockholm, June 5-16, 1972, and the United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro, June 3-14, 1992. Other policy or legal 

instruments that emerged from these conferences, such as the Action Plan for the Human Environment at 

Stockholm and Agenda 21 at Rio, are intimately linked to the two declarations, conceptually as well as politically. 

However, the declarations, in their own right, represent signal achievements. Adopted twenty years apart, they 

undeniably represent major milestones in the evolution of international environmental law, bracketing what has 

been called the ‘modern era’ of international environmental law […]”.  
19 Assim consta do Título “Sumário dos Principais Conteúdos e seus atuais significados legais”, da Seção 

“Observações gerais” (tradução livre), relativo às Declarações da ONU: “The Stockholm Declaration consists of 

a preamble featuring seven introductory proclamations and 26 principles; the Rio Declaration features a preamble 

and 27 principles. As diplomatic conference declarations, both instruments are formally not binding. However, 

both declarations include provisions which at the time of their adoption were either understood to already reflect 

customary international law or expected to shape future normative expectations. Moreover, the Rio Declaration, 

by expressly reaffirming and building upon the Stockholm Declaration, reinforces the normative significance of 

those concepts common to both instruments.” (https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html, acessado em 10 de 

julho de 2020).  
20 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p.19.  
21 BENJAMIN, Antonio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro, In Direito constitucional Ambiental 

brasileiro, José Joaquim Gomes Canotilho, José Rubens Morato Leite (organizadores), São Paulo: Saraiva, 2007, 

https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html
https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html
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Faz-se parênteses para se refletir sobre o uso do vocábulo fonte do direito neste texto, 

a partir da controvérsia doutrinária em torno do que se pode considerar como fonte do Direito. 

Orlando Gomes ensina que, enquanto fonte formal, “como forma de expressão e do Direito 

Positivo, só o costume e a lei podem classificar-se, sem controvérsia, sob essa rubrica”22. 

Miguel Reale, por turno, apregoa o afastamento da antiga distinção entre fonte formal e fonte 

material, para concentrar-se no processo de produção de normas jurídicas e sua respectiva 

estrutura de poder, designando-se como “fonte do direito [...] os processos ou meios em virtude 

dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória”23. Podem, então, as 

declarações e os princípios nelas constantes serem alçados à categoria de fontes do Direito 

Ambiental? 

As convenções transnacionais, quando inspiradoras de textos constitucionais 24  e 

recepcionadas pelo sistema legal local (como é o caso das declarações retromencionadas, todas 

chanceladas pelo sistema jus-político do Brasil), elevam-se ao patamar de leis. Sob tal aspecto, 

mesmo que se considere seu conteúdo essencialmente principiológico, estão cobertas pelo 

status de norma, pois princípios que são “extraídos das disposições legislativas, concretas, e se 

ampliam em fórmulas gerais”, são “starting points para a formação concreta das normas”, 

efetivas “normas inspiradoras da aplicação do Direito vigente”25.  

Não há dúvidas de que a “legislação ambiental brasileira [...] tratou de consolidar e 

positivar inúmeros princípios” elencados por tais declarações, dentre os quais “os princípios da 

prevenção e da precaução, o princípio do poluidor pagador, o princípio da equidade 

intergeracional, [...], entre outros”26 . Fora isso, também é inconteste que a jurisprudência 

brasileira tem recepcionado sistematicamente os princípios aplicáveis ao Direito Ambiental no 

julgamento dos casos concretos. Pode-se afirmar, portanto, que os princípios foram recebidos 

pelo ordenamento brasileiro como fontes do Direito Ambiental.  

Uma vez que a resposta à pergunta sobre a recepção dos princípios como fonte do 

Direito Ambiental é afirmativa, passa-se à categoria das fontes do Direito por excelências: as 

normas escritas27, derivadas dos processos legislativos.  

 
pp. 59/61. Para o autor a “constitucionalização do ambiente [...] é uma irresistível tendência internacional, que 

coincide com o surgimento e consolidação do Direito Ambiental”.  
22 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Coord. e atual. Edvaldo Britto, atual. Reginalda Paranhos de 

Brito, 22ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 31. 
23 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, 27ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 139/140. 
24 BENJAMIN, Antonio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro, Op. cit., p. 62.  
25 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Op. cit., p. 31.  
26 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p.19. 
27 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito, Op. cit., p. 152.  
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Há um importante arcabouço de normas positivadas no sistema jurídico brasileiro que 

deve ser considerado como fonte primária do Direito Ambiental, em termos de relevância. 

Dentre tais normas escritas, a Constituição Federal certamente deve ser considerada como a 

principal fonte de Direito Ambiental no Brasil, seja por sua inspiração nos, e absorção dos, 

mencionados princípios internacionais28, seja por sua posição hierarquicamente privilegiada no 

ordenamento jurídico brasileiro. Tratando-se de sistema positivado, prevalecem as normas 

escritas29, dentre as quais, a norma constitucional.  

Em nível infraconstitucional, há registros de normas anteriores à atual Constituição 

Federal tratando da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, como a Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e a lei de responsabilidade pelo 

desenvolvimento de atividade nuclear (lei nº 6.453/1977). Seguiu-se à promulgação da 

Constituição de 1988 uma série de outras leis, com destaque para a Lei da Mata Atlântica (Lei 

nº. 11.428/2006), a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº. 12.187/2009), a Lei da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010) e a atual versão do Código 

Florestal (Lei nº. 12.651/2012).  

Digno de nota que o sistema normativo ambiental brasileiro é tido como um dos mais 

avançados do mundo, dada a profusão de leis infraconstitucionais a tratar do assunto. Para fins 

desta dissertação, serão abordadas individualmente normas que guardem relação direta com o 

questionamento central do trabalho, aquelas que preveem deveres aos titulares de bens imóveis 

socioambientais.  

A temática ambiental não está tratada apenas em normas específicas, como as 

anteriormente citadas. Disposições acerca da proteção do meio ambiente podem ser encontradas 

no Código Civil e em regulamentações das relações de trabalho (sob a perspectiva do que se 

convencionou chamar de meio ambiente do trabalho, nos planos legal e infralegal), para ficar 

em alguns exemplos.  

A referência às normas de proteção ambiental em leis tão diversas (e não 

necessariamente voltadas exclusivamente à temática ambiental) relembra que, a despeito do 

movimento crescente da tutela ao meio ambiente, tal proteção continua a ter como propósito 

 
28 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer relembram, inclusive, que “mediante a promulgação da CF/88, 

diversos princípios ambientais consagrados em sede internacional e pela própria legislação infraconstitucional 

brasileira acabaram sendo objeto de previsão expressa ou pelo menos implícita, seja no artigo 225 e nos seus 

respectivos parágrafos e incisos, seja em outras partes do texto constitucional, como ocorre com a função 

ambiental da propriedade, o princípio do Estado Socioambiental, o princípio da precaução (e da prevenção) 

etc.”. (Op. cit., p. 22). 
29 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Op. cit., p. 35.  
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final a moderação no uso dos recursos naturais e, em última análise, manter o planeta em 

condições adequadamente habitáveis para os humanos.  

A propósito, ao examinar a Constituição Portuguesa, José Joaquim Gomes Canotilho 

aponta que, apesar do avanço do discurso biocêntrico, as dimensões jurídico-normativas da 

normatização em torno do meio ambiente não se desvincularam do caráter antropocêntrico:  

 

A dimensão antropológica deste direito era particularmente acentuada por todos 

aqueles que insistiam na pessoa humana e na sua dignidade como razão indeclinável 

da moralidade ambiental antropocêntrica bem no sentido kantiano. No entanto, o texto 

constitucional português oferecia já abertura para compreensões mais 

ecologicocêntricas ligadas à defesa da qualidade dos componentes ambientais naturais 

(ar, água, luz, solo vivo e subsolo, flora e fauna). De qualquer modo, não logrou 

impor-se uma nova ética ambiental transcendente e não antropologicamente centrada 

como a que defendam (e defendem) os adeptos da “ecologia profunda”. Os perigos de 

um “fundamentalismo ecológico” ligado a um “ascepticismo social” pareciam 

perturbar a desejável construção de um Estado de direito ambiental30. 

 

Em sentido semelhante, Paulo de Bessa Antunes pondera que as críticas ao 

antropocentrismo se revelam, no fundo, “um ataque aos próprios fundamentos da racionalidade 

ocidental que, segundo os seus apóstolos, não é capaz de compreender os ‘direitos’ dos animais, 

minerais etc.”. Para o mesmo autor, contudo, “a condenação do pensamento ocidental, como se 

esse fosse uma forma de pensar essencialmente contrária ao meio ambiente é, de fato, um 

despropósito” 31 , até porque, ainda na opinião do citado autor, “[...] parece claro que a 

Constituição Federal deu contornos antropocentristas à proteção ambiental”32.  

Há, todavia, posicionamentos sugerindo um abrandamento no caráter antropocêntrico, 

inicialmente constante no processo de constitucionalização do ambiente, “mitigando a 

vinculação normativa exclusiva a interesses de cunho estritamente utilitarista”33. Nessa mesma 

linha, ao abordar os modelos éticos de tutela ambiental, João Paulo Miranda conclui que o 

sistema brasileiro deve ser categorizado como um modelo antropocêntrico mitigado e 

intergeracional:  

 

Assim, a construção da tutela ambiental ao redor do mundo perpassa por pelo menos 

três modelos éticos, desde o biocentrismo, passando pelo antropocentrismo puro, até 

chegar ao antropocentrismo mitigado e intergeracional, sendo este último o 

fundamento ético da sustentabilidade. No momento, é possível resumir estes três 

modelos éticos que orientam as normas de proteção ambiental: não-antropocentrismo; 

antropocentrismo puro; e antropocentrismo mitigado. (...)  

 
30 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português e da união européia, In: 

Direito constitucional ambiental brasileiro, José Joaquim Gomes Canotilho, José Rubens Morato Leite 

(organizadores), São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 1/2.  
31ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual, Op. cit., p. 93. 
32 Idem, p. 109.  
33 BENJAMIN, Antonio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro, Op. cit., 63.  
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Já o terceiro modelo representa o atual status de proteção ambiental dos principais 

países ocidentais, inclusive do Brasil. Modelo este que fundamenta o 

desenvolvimento sustentável [...]34.  

 

Em linha com a definição da nomenclatura do modelo ético vigente, necessário se faz 

apurar se o arcabouço normativo brasileiro já alcançou nível de maturidade suficiente para que, 

uma vez aplicado, consiga-se definir as fronteiras e acomodar os diferentes interesses coletivos 

e privados, a despeito da dificuldade de tal tarefa35, vislumbrando-se, com esteio na proposição 

de François Ost, o “pensar do vínculo e do limite que caracterizam a relação do homem com a 

natureza”36. 

Não se deve ignorar, tampouco demonizar ou tachar de ilegal, qualquer anseio 

produtivo do particular sobre bens ambientais. Não se pode exigir, no âmbito do Direito, que 

um particular venha a renunciar de qualquer interesse de gozo ou fruição de um bem para 

mantê-lo intacto sob a perspectiva ecológica natural. O que não se pode tolerar é que o titular 

de um bem exerça tal condição, ignorando qualquer espectro de interesse ambiental atrelado ao 

seu patrimônio.  

É dizer, com base na mencionada lição de Fançois Ost sobre os contornos da relação 

homem-natureza, que reconhecer a existência de interesses antagônicos juridicamente tutelados 

é fundamental para a criação dos limites e dos laços a unir tais interesses em um meio justo, e, 

ato contínuo, que o Direito possa entregar soluções justas aos conflitos 37 . A ideia de 

antagonismo e acomodação recíproca de interesses será explorada nos próximos tópicos deste 

capítulo 1, em especial nos tópicos 1.2 e 1.5.  

Com esteio nessa breve digressão em torno dos valores éticos do ordenamento sobre a 

temática ambiental, questiona-se se o costume, tradicionalmente alçado como fonte do Direito 

ao lado das leis, poderia ser recepcionado como fonte do ordenamento voltado à proteção 

ambiental, ao lado das Declarações Internacionais, Princípios e Leis.  

Miguel Reale ensina que os costumes ocupam lugar relevante como fonte do Direito 

em épocas primitivas, nas quais, aliás, havia confusão entre elementos do Direito e elementos 

místicos, religiosos ou utilitários. Sequer se podia mencionar que houvesse um processo de 

 
34 MIRANDA, João Paulo. A ética ambiental dos direitos humanos, Juris. 2016; 25:141-164, pp. 149/150. 
35 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Pietro Perlingieri: tradução de Maria Cristina De cicco, 3ª ed., 

rev. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 53. 
36 OST, François. Op. cit., p. 15. 
37 Destaca-se o seguinte trecho do capítulo introdutório: “[...] o retorno das coisas que a deep ecology pretende 

operar, não é, portanto, um retorno justo das coisas. Mais do que alargar levianamente a categoria do sujeito, 

com o risco de perder o homem, convém estabelecer a parte das coisas e encontrar, assim, o sentido do vínculo e 

do limite nas nossas relações com a natureza. A única maneira de fazer justiça a um (o homem) e a outra 

(natureza), é afirmar simultaneamente a sua semelhança e a sua diferença” (OST, François. Op. cit., p. 16). 
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formação de regras jurídicas propriamente ditas, pois elas se formavam “anonimamente no todo 

social, em confusão com outras regras não jurídicas”38. Não se está, aqui, a se referir a esse 

costume enquanto fenômeno social primitivo.  

A análise recai sobre comportamentos reiterados tidos por um determinado tecido 

social como legítimos (justos, portanto, até mesmo desejáveis pelo sistema), cujo atestado de 

juridicidade não tenha se originado de um processo normativo positivado, mas do 

reconhecimento, pelo sistema jurídico, da legalidade do comportamento por ocasião da 

aplicação do Direito ao caso concreto. Nas lições clássicas introdutórias de Direito, o costume 

como fonte nos sistemas de common law39, nos quais o agir reiterado dos jurisdicionados, 

quando avaliado pelo Estado-juiz, é reconhecido como válido e incorporado ao sistema. 

Neste particular, a reflexão de Norberto Bobbio, acerca da aparente esterilidade (quiçá 

inutilidade) da discussão acerca da origem consuetudinária de uma norma, auxilia a responder 

a reflexão posta. Para o citado doutrinador, “o principal problema de uma teoria do costume é 

determinar [...] por meio de qual processo uma simples norma de costume torna-se uma norma 

jurídica”. Em outras palavras: “Quais são os procedimentos pelos quais uma norma 

consuetudinária vem a fazer parte de um ordenamento jurídico?”40. 

No recente fenômeno de positivação das normas de proteção ambiental, não se tem 

notícia de que alguma dessas normas tenha sido influenciada por costumes ambientalmente 

desejáveis adotados por jurisdicionados. Tanto menos que os tribunais brasileiros, ao decidirem 

casos concretos, tenham construído jurisprudência, reconhecendo como legítimos costumes 

ligados à proteção ambiental que fossem contrários aos textos normativos positivados. 

Em verdade, parece ser exatamente oposta a situação: a produção legislativa em temas 

ambientais tem se mostrado cada vez mais ativa porque, entre outras razões, a receptividade 

dos jurisdicionados com relação à adoção de comportamentos conservacionistas ou 

preservacionistas do meio ambiente não atinge níveis desejados. Nessa mesma linha, a atividade 

jurisdicional tem sido igualmente intensa para corrigir, estimular e educar o comportamento 

dos jurisdicionados para a promoção de costumes mais favoráveis ao meio ambiente. 

Essas breves notas em torno do costume e do ordenamento jurídico ambiental 

brasileiro levam à conclusão de que o costume, diferentemente das leis e princípios, não foi 

recepcionado como fonte do Direito Ambiental.  

 
38 REALE, Miguel. Op. cit., p. 143. 
39 Idem, p. 142.  
40 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon; prefácio de Celso Lafer; 

apresentação de Tercio Sampaio Ferraz Junior, São Paulo: EDIPRO, 2014, p. 44. 
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Ao caminhar para o desfecho deste tópico sobre as fontes, tecem-se breves linhas sobre 

a pertinência de se categorizar a jurisprudência como fonte de Direito Ambiental. Adota-se aqui 

o conceito dado por Orlando Gomes para o termo jurisprudência, assim considerado em seu 

“significado técnico mais estrito [...] o conjunto de decisões dos tribunais sobre as matérias de 

sua competência ou uma série de julgados similares sobre a mesma matéria”, formada a partir 

do “labor interpretativo dos tribunais, no exercício de sua função específica”41.  

Para Orlando Gomes, não se pode incluir a jurisprudência como fonte do Direito, 

porque o “juiz é servo da lei” e porque o “julgado produz efeito unicamente entre as partes”. O 

mesmo doutrinador reconhece, todavia, a “influência dos precedentes, que conduzem à 

uniformidade dos julgamentos.”, mas que mesmo assim não deveriam ser alçadas à categoria 

de fontes formais42. 

Filiando-se à posição adotada por Miguel Reale (vide nota de rodapé 23), acerca da 

necessidade de se avaliar as fontes para além da distinção clássica entre fonte formal e fonte 

material, conclui-se que a jurisprudência deve sim ser alçada à categoria de fonte, ao menos 

aquela produzida pelos tribunais superiores com força vinculativa. Em tais casos, o processo de 

aplicação da norma ao caso concreto produz resultado legitimado e “com força obrigatória”, 

não apenas às partes, mas aos demais jurisdicionados, seja pela edição de súmula vinculante, 

seja mesmo pela reiterada prática forense.  

Nem mesmo a possibilidade de que tais entendimentos venham a ser alterados no 

futuro deve ser argumento para afastar a categorização da jurisprudência como fonte, sob tal 

ótica. A eventual revisitação de temas decididos deve ser encarada como processo natural da 

constante adaptação do Direito ao momento sociocultural, político e até mesmo econômico da 

coletividade jurisdicionada, pois “nada é mais flexível que o Direito”.43 

Extrai-se deste tópico introdutório, portanto, que se reconhecem como fontes do 

Direito Ambiental brasileiro as normas escritas (Declarações Internacionais e Leis), os 

princípios e a jurisprudência, não estendendo-se aos costumes a mesma categorização. Nota-se 

que, no campo das normas positivadas e princípios, há pluralidade de institutos a serem 

considerados.  

Por isso, na sequência deste capítulo, o tópico 1.2 apresentará leitura integrativa entre 

os conteúdos das principiais normas positivadas: a Constituição Federal, Código Civil e normas 

ambientais esparsas. Tal análise terá como propósito identificar a(s) possível(is) linha(s) 

 
41 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Op. cit., p. 35. 
42 Ibidem.  
43 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. O princípio da boa-fé no direito civil. São Paulo: Almedina, 2020, p. 32. 
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condutora(s) interpretativa(s) comum(ns) entre tais normas postas, ficando as análises 

pormenorizadas de cada dispositivo legal, em termos de deveres e responsabilidade civil 

ambientais, para os capítulos 2 e 3, respectivamente.  

Dada a importância de tal instituto para o objeto da dissertação, a função 

socioambiental da propriedade será avaliada em tópico próprio (1.3). O tópico 1.4, por sua vez, 

cuidará da análise pormenorizada dos princípios de Direito Ambiental com maior conexão com 

o objeto do estudo (Princípio da precaução e prevenção; Princípio do poluidor-pagador e 

protetor-recebedor; e o Princípio da solidariedade geracional). A análise da jurisprudência, por 

seu turno, será delegada ao capítulo 3, para que se tenha passado pelos questionamentos 

doutrinários aptos a permitir uma revisão crítica de tais julgados.  

Não se pode perder de vista que o papel do Direito na temática ambiental é limitado e 

não por isso pouco desafiador. Cabe ao Direito compor conflitos de interesses da melhor forma 

possível, considerando que o ordenamento vigente não impede a utilização de recursos naturais, 

tampouco a exploração de bens móveis e imóveis para fins de produção. A titularidade de tais 

bens, contudo, não comporta apenas interesses particulares autônomos, posto que os bens 

socioambientais carregam consigo parcela intangível, que compõe o meio ambiente enquanto 

bem jurídico autônomo, pertencente à coletividade, como se verá adiante. 

Para Annelise Monteiro Steigleder, essa é a difícil missão do Direito Ambiental como 

um todo, e mais especificamente da responsabilidade civil ambiental: ser “instrumento do 

desenvolvimento sustentável, (...) com a função de discutir a relação de apropriação dos 

recursos naturais”.44  

 

1.2. Integração e sistematização das fontes escritas: o Direito Ambiental à luz da 

descodificação e da constitucionalização do meio ambiente e do Direito Civil 

 

Como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do recurso 

extraordinário nº. 654833/AC45, o sistema jurídico brasileiro produziu um cenário em que “(...) 

a responsabilidade por danos ambientais no Brasil possui sistema normativo altamente 

avançado e de enorme amplitude, alcançando, inclusive, a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica.”. 

 
44 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 165. 
45 O caso em referência envolveu o julgamento da tese da “imprescritibilidade do dano ambiental”, que será 

analisado criticamente no Capítulo 3 desta dissertação (item 3.5.3). Acessado via 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343546770&ext=.pdf, em 09 de julho de 2020.  

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343546770&ext=.pdf
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Há conteúdos de Direito Ambiental, especialmente de responsabilidade civil ambiental, 

em uma série de normas escritas, desde a Constituição Federal até leis federais, estaduais e 

locais. Tais normas precisam ser interpretadas e aplicadas de forma sistêmica, para produzir 

uma “relação de coerência entre elas” 46 , com resultado condizente com os princípios 

balizadores de tal sistema normativo.  

A Constituição Federal, como norma primária e ápice47 do ordenamento, traz no caput 

de seu artigo 22548 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever do poder 

público e do povo em defender e preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações.  

Os diversos parágrafos do referido artigo contêm menções à preservação (§1º), 

restauração (§1º), recuperação (§2º) do meio ambiente, bem como, ainda, a imposição, ao 

agente causador de “condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente”, da 

“obrigação de reparar os danos causados” (§ 3º). Também trazem, por outro lado, referências 

claras à necessidade de equilibrar atividades econômicas com a proteção ambiental (§ 1º, III, 

 
46 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 79.  
47 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil, Op. cit., p. 9.  
48 “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; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 

do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 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. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 

a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 

à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.” 
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IV, V; § 2º), atentando para um uso “dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente” (§ 4º).  

Todas essas menções estão em sintonia com os princípios constantes das Convenções 

transnacionais referenciadas no tópico anterior, estampando no texto constitucional o mesmo 

ideal de equilíbrio propagado pelas diretrizes das Nações Unidas. Para Paulo de Bessa Antunes, 

não há dúvidas que o sistema jurídico brasileiro seguiu o mesmo caminho, pois centralizado na 

possibilidade de uso dos recursos naturais pela humanidade, e não na proteção do meio 

ambiente per se. Por isso, ao abordar o tema, o referido autor afirma que 

 

a perspectiva adotada pelo constituinte na polêmica sobre a relação Homem – meio 

ambiente. A posição adotada foi a do conservacionismo e não a do preservacionismo. 

(...) Está claro que a biodiversidade deve ser manejada, isto é, manipulada, para, 

guardados padrões éticos, poder ser útil ao Ser Humano.49 

 

Na esfera infraconstitucional, o Código Civil traz conteúdo relevante de cunho 

ambiental no artigo 1.228, ao dispor sobre a necessidade de o exercício da propriedade observar 

o dever de preservação, em especial, d’ “[...] 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”50. 

Trata-se da positivação do princípio da função socioambiental da propriedade, também 

referenciado nos artigos 5º, 170, 182 e 186 da Constituição Federal51, de nítida inspiração nos 

princípios gerais da eticidade e sociabilidade do Código Civil. Tamanha a importância de tal 

artigo sobre o regular exercício da propriedade, que sua análise será realizada em tópico próprio 

(1.3).  

Como referência indireta aos bens ambientais, há também uma seção do Código Civil 

destinada às Águas. Tanto seu posicionamento no Código Civil (Seção V, do Capítulo V - 

 
49  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 114/115. A respeito do propósito da proteção conferida pela 

Constituição Federal ao meio ambiente, assim conclui: “Em conclusão, penso que está muito bem definido que o 

meio ambiente, nos termos de nossa Constituição, deve ser e só pode ser compreendido como o elemento 

fundamental sobre o qual se desenvolve a vida humana. A proteção ambiental, tal qual foi concebida pelo 

constituinte, é para ser feita no processo de desenvolvimento econômico e social, isto é, como conservação. A 

conservação admite que, em casos em que se possam identificar elementos e valores que necessitem de medidas 

de preservação, essas devem ser implementadas. Ela, entretanto, é um apêndice da política fundamental, que é a 

da conservação.”. 
50 “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.” 
51 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Proteção do Bioma Mata Atlântica na Sociedade de Risco e Possibilidade de 

Manejo sustentável. In: Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais / 

Teresa Ancona Lopez, Patrícia Faga Iglecias Lemos, Otavio Luiz Rodrigues Junior, coordenadores. São Paulo: 

Atlas, 2013, p. 220.  
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Direitos de Vizinhança, do Título III – Da Propriedade), quanto seu conteúdo deixam claro que 

tais regras têm por finalidade muito mais tutelar direitos privados (uso da água entre 

particulares, vizinhos) do que preservar a água como bem ambiental fundamental. Outras 

reflexões a esse respeito serão traçadas no tópico sobre a teoria das limitações ao direito de 

propriedade.  

Fora isso, carece o Código Civil de outras normas de proteção ao meio ambiente, pelo 

que se pode afirmar, portanto, que o Código Civil não constitui uma extensa fonte normativa 

ambiental dentro do ordenamento vigente. Assim, embora o Código Civil contenha os 

regulamentos gerais em torno da classificação dos bens, das obrigações e da responsabilidade 

civil, a leitura sistêmica em torno dos deveres, obrigações e responsabilidades derivadas da 

titulação de bens ambientais por certo não se esgotará no Código Civil. Não se estranha tal 

insuficiência do Código Civil nesse particular, pois há algumas aparentes razões para tanto.  

A despeito de o atual Código Civil ter sido sancionado em 2002 e entrado em vigor em 

janeiro de 2003, seu projeto data de 1975, sendo notório o tempo em espera do projeto nas casas 

legislativas, em especial no Senado Federal52. À época, as primeiras iniciativas transnacionais 

de proteção ao meio ambiente eram incipientes e não se tem notícias de registros indicadores 

de anseio para que o projeto de um novo Código Civil abarcasse uma normatização ampla e 

específica de proteção ao meio ambiente. Aliás, não seria exagero dizer que tamanha 

concentração de um tema tão específico, no então novo diploma civil, contrariaria uma das 

“normas orientadoras da própria codificação”53.  

 
52 Dentre tantos, conforme anotações de Cristiano Sousa Zanetti e Leonardo de Campos Melo, atualizadores da 

obra de Caio Mário da Silva Pereira, Comentários ao código civil de 2002: parte geral, arts. 1º a 232, 1ª ed. Rio 

de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, p. VII.  
53 A título de exemplo, interesse exposição de Miguel Reale sobre a proposta do então Projeto do Código Civil, 

reconhecendo a pertinência de se manter o Código Civil como a constituição do cidadão comum, deixando para 

as leis especiais o papel de regular temas de maior complexidade técnico-econômica: “Em um País há duas leis 

fundamentais, a Constituição e o Código Civil: a primeira estabelece a estrutura e as atribuições do Estado em 

função do ser humano e da sociedade civil; a segunda se refere à pessoa humana e à sociedade civil como tais, 

abrangendo suas atividades essenciais. [...] É a razão pela qual costumo declarar que o Código Civil é "a 

constituição do homem comum", devendo cuidar de preferência das normas gerais consagradas ao longo do 

tempo, ou então, de regras novas dotadas de plausível certeza e segurança, não podendo dar guarida, incontinenti, 

a todas as inovações ocorrentes. Por tais motivos não há como conceber o Código Civil como se fosse a legislação 

toda de caráter privado, pondo-se ele antes como a "legislação matriz", a partir da qual se constituem 

"ordenamentos normativos especiais" de maior ou de menor alcance, como, por exemplo, a lei das sociedades 

anônimas e as que regem as cooperativas, mesmo porque elas transcendem o campo estrito do Direito Civil, 

compreendendo objetivos e normas de natureza econômica ou técnica, quando não conhecimentos e exigências 

específicas.  

É essa a razão pela qual, desde o início, fixei como uma das normas orientadoras da codificação, que me fora 

confiada, a de destinar à legislação especial aditiva todos os assuntos que ultrapassassem os lindes da área civil 

ou implicassem problemas de alta especificidade técnica.” (In: Visão Geral do Projeto de Código Civil. 

Disponível em: www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm. Acessado em 16 março de2021).  

http://www.miguelreale.com.br/artigos/vgpcc.htm
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A expectativa em relação a um novo Código se concentrava na substituição do Código 

Civil anterior – com traços privatistas, patriarcais e conservadores –, cuja incompatibilidade 

com a realidade social (e com o sistema normativo como um todo) se esgarçou com a entrada 

em vigor da Constituição Federal em 1988.  

Embora a construção de um novo ordenamento civil, em linha com as “novas 

concepções ético-sociais do Estado de Direito Social e da sociedade solidária” 54 , seja 

compatível com o equilíbrio entre uso da propriedade e meio ambiente (vide o teor do artigo 

1.228 do Código Civil), não era de se esperar uma apropriação ainda mais abrangente, pelo 

Código Civil, sobre a temática ambiental.  

A falta de protagonismo do Código Civil para solucionar questões obrigacionais e de 

responsabilidade civil ligadas à proteção do meio ambiente e ao exercício do direito de 

propriedade se justifica pela pluralidade de normas ambientais e pela própria natureza do 

Direito Ambiental. Tal ramo do direito, visto como disciplina autônoma, carrega um traço 

ambivalente, misto, verdadeiro campo de interseção entre Direito Público e Direito Privado55, 

com reflexos nas esferas de direitos e deveres de particulares e do Estado.56  

Não bastasse a pluralidade de origem do Direito Ambiental enquanto ramo do Direito 

(que de certa forma explicita a dificuldade em se marcar uma linha divisória entre público e 

privado no direito contemporâneo57), a produção doutrinária a respeito da temática ambiental é 

 
54 SILVA, João Calvão da. A responsabilidade civil do produtor. Livraria Almedina: Coimbra, 1990, p. 100.  
55 Em ensaio crítico sobre a importância dada pelos sistemas jurídicos aos valores envolvendo a natureza e a vida, 

Eduardo A. Pigretti pondera que: “Un conjunto de nuevas categorías jurídicas deberá abrirse paso en medio de 

las tradiciones. Capítulos mucho más amplios relativos al hombre y la vida deberán escapar del glorioso tronco 

civil, del inicial ámbito del derecho común, y enfatizar en nociones producto de una extraña simbiosis de lo 

público-privado.  

Pareciera que los largos debates característicos de la distinción de los derechos públicos y privados está cediendo 

el paso a una zona de superposición que parece privilegiarse, por cuanto el individuo requiere una enorme 

protección de principios y nociones públicas para ejercer elementales derechos privados reconocidos de antiguo. 

Esta zona central superpuesta de ambos derechos, debidamente desarrollada por juristas, provocará una 

equilibrada solución para los graves problemas que nos hemos venido planteando en esta disquisición.” (Vida, 

naturaleza y derecho, In Derecho agrario y recursos naturales. Eduardo A. Pigretti et. al., Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1983, p. 16) 
56 Como apontado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “[...] a CF 225 consagra a questão 

ambiental tanto como um direito fundamental do cidadão como uma tarefa do Estado: o ambiente é direito 

subjetivo e também um bem constitucional. [...] Em sendo o meio ambiente bem jurídico a ser protegido pelo 

Poder Público, a CF 170 VI reforçou esse entendimento, dispondo que a atividade econômica somente poderá ser 

desempenhada tendo em vista o respeito ao meio ambiente. A preservação do bem ambiental conforma e limita a 

atividade econômica que deve desenvolver-se de maneira sustentável.” (Constituição federal comentada, Op. cit., 

p. 642) 
57 De todo modo, não se ignora a dificuldade em se traçar uma linha divisória clara entre o que seria Direito Público 

e Direito Privado, conforme lição de Luis Diez-Picazo e Antonio Gullon, da qual se reproduz aqui a conclusão: 

“[...] lo que hay son instituciones enderezadas a regular la persona y el cumplimiento de sus fines, y otras, 

destinadas a regular la organización de la comunidad y de sus fines. En líneas generales llamamos Derecho 

privado al conjunto de normas que regulan la vida humana y los fines que le son propios. Por eso, las instituciones 

centrales del Derecho privado son la persona, sus estados civiles, condiciones, capacidad, libertad, poder de 

autonomía y responsabilidad; la familia como reducto último de la intimidad del hombre; la cobertura de las 
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recente, potencializada pela promulgação da Constituição de 198858. Por fim, o fenômeno 

legislativo chamado de descodificação já existia no próprio ramo do Direito Privado, e marcou 

também as normativas ambientais. 

Ao longo da tramitação do projeto de Código Civil, uma série de legislações especiais 

de natureza eminentemente privada entrou em vigor para cuidar de assuntos que compõem a 

seara do direito privado59. Foram sancionados: o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 

Código de Defesa do Consumidor, em 1990 (Leis 8.078 e 8.069, respectivamente); a Lei 8.245, 

que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos, em 1991; a Lei 9.279, a respeito da de 

propriedade industrial em 1996; a Lei 9.514, que instituiu a alienação fiduciária em garantia em 

1997; a Lei 9.610, sobre direitos autorais em 1998, dentre tantos outros diplomas a tratar de 

assuntos ligados ao Direito Civil. Mesmo após a entrada em vigor do Código Civil, a profusão 

de normas esparsas não cessou: uma então nova lei de falências foi sancionada em 2005 (Lei 

11.101); o marco civil da internet (Lei 12.965), em 2014, e, mais recentemente, a lei geral de 

proteção de dados pessoais, em 2018 (Lei 13.709), para ficar em alguns exemplos.  

A opção dos legisladores pela descodificação se justificaria pela grande quantidade de 

normas que a evolução social reclama, e pelo consequente e correlato alto nível de 

complexidade e especificidade de cada um de tais conjuntos normativos esparsos. Não se olvide 

também a pertinente crítica à paixão reguladora do legislador, o qual, facilitado pelas 

características da sociedade contemporânea, rompe com a pretensão de unidade do 

codificador60.  

Antonio Carlos Morato explica que o processo de descodificação teve início no século 

XX, durante o qual a infinidade de transformações sociais impactou a ideia de um mundo 

“aparentemente estável e controlável” 61 , condizente com os projetos centralizadores de 

codificação. Tal processo foi definido como 

 

a necessidade de adoção de um processo legislativo mais célere, consubstanciado em 

leis que não fossem tão extensas, e pronto a responder às múltiplas necessidades de 

contenção dos litígios, individuais ou trans-individuais que passaram a ocorrer na 

sociedade62. 

 
necesidades primarias (por ejemplo, vivienda, trabajo, actividad profesional, etc.) y el estatuto de los bienes 

económicos, el intercambio de los bienes y de los servicios o cooperación social.” (in Sistema de Derecho Civil, 

V. I, 3ª ed., Editorial Tecnos: Madrid, pp. 37 a 41).  
58 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. cit., p. 115.  
59 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 227.  
60 VIGO, Rodolfo L. Descodificación y La Reforma al Titulo Preliminar, In: Estudios sobre El Proyecto de Codigo 

Unificado de 1998. Zavalia: Buenos Aires, 2001, p. 76. 
61 MORATO, A. C. (2003). Codificação e descodificação: uma análise acerca do tema. Revista Da Faculdade De 

Direito, Universidade De São Paulo, 98, p. 95-120. 2003. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67581, p. 108. Acessado em julho de 2020. 
62 Ibidem.  

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67581
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Em termos históricos locais, Orlando Gomes leciona que O Código Civil perde (ou ao 

menos vê reduzido) seu posto de destaque como fonte positivada centralizadora das matérias 

de direito privado63, dado o elevado (e crescente) número de legislações especiais no âmbito do 

direito privado.  

Contudo, para fins deste estudo se recusa qualquer alegação de inutilidade do Código 

Civil, seja porque lá estão normas específicas ainda aplicáveis no campo obrigacional e de 

responsabilidade civil, seja porque o Código pode ainda preservar alguma relevância 

principiológica a conferir-lhe o papel de vetor interpretativo nos assuntos de Direito Privado64.  

Ao abordar o fenômeno da descodificação na Itália, Pietro Perlingieri externa opinião 

semelhante, chamando a atenção para o fato de que “(n)umerosas leis especiais têm 

disciplinado, embora de modo fragmentado e por vezes incoerente, setores relevantes. O 

Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora.”. O autor adverte, na sequência, que 

o risco da descodificação é levar a uma “perda do fundamento unitário do ordenamento”, 

cabendo ao intérprete, caso isso ocorra, “detectar os princípios constantes na legislação 

chamada especial, reconduzindo-os à unidade”65. 

No tocante aos institutos jurídicos históricos (os bens, as obrigações e o instituto da 

responsabilidade civil), a descodificação não impede que se use o Código Civil como vetor 

principiológico. Demanda complemento, contudo, no tocante aos institutos do Direito 

Ambiental, sejam positivados na forma de princípios gerais, nortes interpretativos, seja como 

inspiração de regras concretas de condutas de proteção ao meio ambiente.  

As normas específicas de Direito Ambiental, por sua vez, não trazem consigo 

componentes para que o intérprete desenvolva leitura adequada à criação de uma unidade do 

sistema. Concentradas nos limites de exploração do meio ambiente e dos recursos naturais, as 

normas ambientais esparsas não contêm conteúdo suficiente para a construção de uma 

uniformidade naquilo que diz respeito ao direito de fruição dos bens como consectário da 

titulação de um direito das coisas, tampouco para a construção de uma interpretação mais segura 

do processo obrigacional e de responsabilidade civil.  

 
63 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil, Op. cit., p. 53/54. Assim discorre o autor: “O Código Civil foi o 

estatuto orgânico da vida privada, elaborado para dar solução a todos os problemas da vida de relação dos 

particulares. Não é mais. A olhos vistos, perdeu a generalidade e a completude. [...] Os tempos presentes, quando 

menos, não lhe são propícios, se falso for o prognóstico de que a vocação do século não é para a codificação”. 
64 MORATO, Antonio Carlos. Op. cit., p. 118. 
65 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil, Op. cit., p. 6.  
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Ganha destaque, nesse particular, a Constituição como fonte primária e unificadora das 

normas infraconstitucionais, notadamente, no caso brasileiro, com a absorção, pela “órbita 

constitucional, de alguns dos tradicionais princípios de direito civil concernentes à família, à 

propriedade privada e à liberdade contratual”66. Para Maria Celina Bodin de Moraes, essa 

mudança, que se convencionou chamar de “constitucionalização do direito civil”, precisa ser 

avaliada “sistematicamente”, pois “se a normativa constitucional se encontra no ápice do 

ordenamento jurídico, os princípios nela presentes se tornaram, em consequência, as normas 

diretas [...] do sistema de Direito Privado”67. 

Para Pietro Perlingieri, as normas constitucionais “ditam princípios de relevância geral”, 

mas não precisam ser consideradas “meramente interpretativas”, pois são dotadas de regras e 

princípios, que comportam aplicação direta e isolada para disciplinar uma relação jurídica 

“quando não existirem normas ordinárias que disciplinem a fattispecie em consideração”. 

Assim, “o recurso a elas, mesmo em sede de interpretação, justifica-se, do mesmo modo que 

qualquer outra norma, como expressão de um valor do qual a própria interpretação não pode 

subtrair-se.” Socorrer-se das normas constitucionais, portanto, mostra-se a “única solução 

possível, se se reconhece a preeminência das normas constitucionais - e dos valores por ela 

expressos - em um ordenamento unitário, caracterizado por tais conteúdos”68. 

É dizer, se sua posição hierarquicamente superior e sua inerente consolidação dos 

princípios gerais do sistema jurídico permite que as normas constitucionais sejam até mesmo 

aplicadas diretamente, em determinadas situações, não parece haver dúvidas sobre o cabimento 

de adotá-las como elemento integrativo das normas positivadas em torno da proteção do meio 

ambiente e da fruição dos bens pelos particulares, a servir de rumo, e mesmo de fundamento 

existencial, para tais normas de Direito Civil e Ambiental69.  

A Constituição reforça sua prevalência hierárquica sobre as demais fontes normativas 

e, ao assim agir, assume o compromisso de guiar o “trabalho de reconstrução do sistema, 

mediante interpretação”, trabalho este dificultado tanto por “causa da instabilidade e 

contraditoriedade das opções de política do direito”, quanto pela caducidade delas em potencial, 

como resultado de sua acentuada experimentação e limitação temporal, frutos, em maior ou 

menor grau, da má qualidade das leis70. 

 
66 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 227. 
67 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais, 

2ª ed., Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 68. 
68 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Op. cit., p. 11. 
69 BENJAMIN, Antonio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro, Op. cit., p. 65. 
70 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Op. cit., p. 24. 
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A ocupação do papel de vetor principiológico principal na temática ambiental pela 

Constituição Federal – e, consequentemente, na temática da responsabilidade civil ambiental – 

não deve levar o intérprete a desprezar conceitos de direito civil, como não deve permitir ao 

intérprete abdicar de regras conservacionistas do meio ambiente constantes das leis esparsas. O 

cenário produzido pela constitucionalização do direito civil e pela descodificação apresenta ao 

jurista  

 

[...] um amplo e sugestivo programa de investigação que se proponha à atualização de 

objetivos qualificados: individuar um sistema do direito civil mais harmonizado aos 

princípios fundamentais e, em especial, às necessidades existenciais da pessoa; 

redefinir o fundamento e a extensão dos institutos jurídicos e, principalmente, 

daqueles civilísticos [...], numa tentativa de revitalização de cada normativa à luz de 

um renovado juízo de valor (giudizio di meritevolezza)”; [...] em um esforço de 

modernização dos instrumentos e, em especial, da teoria da interpretação71. 

 

Tais fenômenos, portanto, valorizam o papel do intérprete e aplicador da norma, de 

quem se espera a preservação dos valores fundamentais das normas sob interpretação, é dizer, 

que se respeite a normatividade dos valores na dialética entre o fato e a norma72.  

Aplicando a reflexão ao tema central do Direito Ambiental, que deve ser sempre a 

proteção do meio ambiente, conclui-se que a proteção, recuperação ou restauração do meio 

ambiente, a partir da preservação material e tangível dos bens ambientais, deve ser sempre o 

foco primário da subsunção das normas ao caso concreto. Para isso, no que toca à 

responsabilidade civil ambiental, deve-se “afinar as técnicas da prevenção do dano, da execução 

específica, da restituição in integro” (destaques no original)73.  

Não parece, por outro lado, que a necessária visão constitucional seja incompatível 

com a busca por algum suporte dogmático e hermenêutico no Código Civil como diploma 

normativo, ou no Direito Civil como disciplina histórica no estudo do direito, se tal busca se 

mostrar útil ao equacionamento da necessária ponderação entre os direitos de propriedade e a 

proteção ao meio ambiente.  

Se um estudo dos bens, das obrigações e da própria responsabilidade civil, enquanto 

institutos do Direito Civil, puder contribuir para a aplicação do Direito ao caso concreto com 

maior segurança jurídica, com o melhor enquadramento possível do espírito da norma à 

fattispecie, no que toca à titularidade de um bem socioambiental, sem violar princípios de 

proteção ao meio ambiente ou diretrizes interpretativas do sistema civil-constitucional, não se 

vê razão para não fazê-lo.  

 
71 Idem, p. 12 (destaques no original). 
72 Idem, p. 30. 
73 Idem, p. 32.  
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Digna de nota a advertência de Antonio Herman Benjamin sobre possíveis equívocos 

ligados aos estudos e à aplicação do Direito Ambiental enquanto ramo próprio do Direito: 

 

[...] apesar de o Direito Ambiental, como disciplina jurídica, ter alcançado, nos dias 

atuais, o patamar da maturidade, com ares de autonomia, [...] nem mesmo no terreno 

infraconstitucional a obra está totalmente construída. Um dos piores erros dos jus-

ambientalistas é enxergar nos ‘direitos ambientais’, concepções auto-evidentes, para 

as quais descaberia ou seria desnecessário procurar subsídios dogmáticos ou 

explicação teórica. [...] Nada mais equivocado. O conteúdo e o campo de aplicação 

do Direito Ambiental parecem insuficientemente explorados na mesma proporção em 

que a disciplina aparenta se justificar e se bastar em si mesma. Muito menos o campo 

dos direitos e obrigações que a compõem, relações jurídicas altamente complexas e 

ainda cobertas por uma certa aura de ambigüidade e muito de incerteza, o que, em 

rigor, prejudica seu entendimento e, pior, dificulta sua efetividade, podendo mesmo, 

em certas circunstâncias, inviabilizar a realização concreta de seus elevados 

objetivos74. 

 

Tampouco se pode perder de vista que a própria Constituição Federal prega o 

equilíbrio entre proteção ambiental e viabilização do exercício do direito de propriedade, que 

possui status de princípio constitucionalmente protegido (tal qual o direito ao meio ambiente 

equilibrado), a ser exercido em conformidade com sua função social (artigo 5º, incisos XXII e 

XXIII75), servindo a propriedade como meio de desenvolvimento da atividade econômica, 

desde que respeitado o princípio da proteção ao meio ambiente (artigo 170).  

A técnica de integração das normas escritas deve respaldar-se, portanto, nos já citados 

artigos da Constituição Federal para construir uma aplicação do Direito que entregue segurança 

jurídica aos jurisdicionados e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental equilibrada com o uso 

dos recursos naturais desejados pelo ordenamento jurídico.  

Há que se reconhecer que o sistema jurídico continua a permitir a apropriação de coisas 

por particulares, a partir do senso de utilidade (inclusive para o desenvolvimento de atividades 

empresariais), e que o exercício dos direitos derivados dos direitos reais (e da posse) sobre tais 

bens pode impactar o meio ambiente76. Como visto, a fonte primária dos direitos de propriedade 

sobre os recursos naturais não é o Código Civil, mas a mesma Constituição Federal, que alberga 

princípios de proteção ambiental.  

Havendo ofensa a interesses juridicamente tuteláveis, invadir-se-á o campo da 

responsabilidade civil, instituto ao mesmo tempo muito particularizado na seara do Direito 

Ambiental e que deita suas raízes e consolidação no Direito Civil. Razoável, então, que o 

processo de consolidação da responsabilidade civil ambiental seja guiado pelos princípios 

 
74 BENJAMIN, Antonio Herman. Op. cit., p. 65.  
75 “XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;” 
76 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 35. 
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constitucionalmente albergados, somados às reflexões do Direito Civil que lhe são correlatos. 

A aplicação dos institutos do Direito Civil, por sua vez, necessita do correto enquadramento e 

propósito ambiental-constitucional de preservação do meio ambiente, em vista do assustador 

nível de degradação ambiental que a espécie humana tem impingido ao planeta, conforme 

estudos recentes77.  

Não se está a pregar uma ode à dogmática inflexível, ao “fetichismo da lei”78. A 

aplicação de regras com viés rígido e privatista seria insuficiente para o atual momento social, 

em especial sob a ótica ambiental, e contrariaria o todo o movimento de integração entre Direito 

Civil e Direito Constitucional. O Código Civil vigente carrega consigo a necessidade de 

flexibilização e socialização do Direito Civil, em comparação ao diploma anterior, em seus três 

princípios gerais, dois dos quais guardam direta relação com o quanto aqui discutido: a eticidade 

e a sociabilidade79. 

Em síntese, devem-se construir subsunções que interconectem interesses privados e 

ambientais, à luz das normas do Direito Ambiental e do Direito Civil, recepcionadas pelo 

sistema jurídico brasileiro. A partir das reflexões deste tópico, deve-se apoiar sobre as normas 

constitucionais80 para alcançar não uma interpretação fragmentada, mas uma interpretação 

harmônica do todo, cotejando as premissas esculpidas nos artigos 170 e 225 da Constituição 

Federal81.  

 

1.3. A função socioambiental da propriedade como cânone interpretativo 

 

As próximas linhas sobre o princípio da função socioambiental da propriedade 82 

poderiam estar posicionadas como a conclusão do tópico anterior, dada a proximidade dos 

 
77 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts 

of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 

the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 

efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. 

Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 

E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. Disponível em: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf. Acessado em 08 de 

junho de 2019.  
78 MORATO, Antonio Carlos. Op. cit., p. 117. 
79.AMARAL, Francisco. Op. cit., pp.120/121. 
80  Conforme lição de Pietro Perlingieri, “O papel unificador do sistema, tanto nos seus aspectos mais 

tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais 

incisiva pelo Texto Constitucional”. (Perfis de direito civil, Op. cit., p. 6).  
81 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 90.  
82 Adota-se a nomenclatura utilizada por Patrícia Faga Iglecias Lemos para o princípio originalmente referido pela 

doutrina civilista como função social da propriedade. Assim se faz por alinhamento doutrinário e harmonização 

com o escopo do trabalho, preponderantemente voltado à responsabilização civil ambiental do titular de bem 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
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temas. Escolheu-se discorrer a respeito em separado por duas razões: porque tal princípio 

sintetiza a manifestação de outros princípios e porque está presente tanto em normas 

constitucionais quanto infraconstitucionais. Daí entender-se que o princípio da função 

socioambiental da propriedade representa efetiva concretização e materialização dos contornos 

interpretativos debatidos no item 1.2 acima, merecedor de destaque, portanto. 

Em linha com as reflexões anteriores sobre o processo de constitucionalização do 

Direito Civil, Patrícia Faga Iglecias Lemos define a função socioambiental como “a verdadeira 

causa de legitimação das intervenções legislativas, que necessariamente devem ter uma 

conformação constitucional”, concedendo “ao titular do direito de propriedade os poderes 

necessários para perseguir o interesse constitucionalmente relevante”83. Trata-se, enfim, da 

“própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a determinado sujeito”84.  

Pietro Perlingieri, ao comentar o artigo 42 da Constituição italiana, chama a atenção que 

a definição do princípio pelo tipo negativo (de compressão a poderes do proprietário) já não é 

suficiente, sustentando haver no princípio função promocional: 

 

A função social predeterminada para a propriedade privada não diz respeito 

exclusivamente a seus limites. [...] concerne o conteúdo global da disciplina 

proprietária, não apenas os limites. A função social, construída como o conjunto dos 

limites, representaria uma noção somente de tipo negativo voltada a comprimir os 

poderes proprietários, os quais, sem os limites, ficariam íntegros e livres. Este 

resultado está próximo à perspectiva tradicional. Em um sistema inspirado na 

solidariedade política, econômica e social e ao pleno desenvolvimento da pessoa, o 

conteúdo da função social assume um papel de tipo promocional, no sentido de que a 

disciplina das formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser atuadas 

para garantir e promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isso não 

se realiza somente finalizando a disciplina dos limites à função social. Esta deve ser 

entendida não como uma intervenção ‘em ódio’ à propriedade privada, mas torna-se 

‘a própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um determinado 

sujeito’, um critério de ação para o legislador, e um critério de individuação da 

normativa a ser aplicada para o intérprete chamado a avaliar as situações conexas à 

realização de atos e de atividades do titular.85 

 

De fato, não parece correto reduzir o princípio da função socioambiental da propriedade 

como um limite ao direito de propriedade. Ainda que haja alguma aproximação com os 

contornos originalmente previstos nas teorias de emulação e abuso de direito86, que norteiam a 

 
imóvel socioambiental, “considerando essencial para a manutenção da vida, do bem ambiental” (In: Meio ambiente 

e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 81).  
83 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 81. 
84 Idem, p. 80. 
85 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Op. cit., p. 226. O autor não faz uso da expressão função 

socioambiental da propriedade.  
86 PATTI, Salvatore. La funzione sociale nella ‘civilistica italiana’ dell’ultimo secolo. In: La funzione sociale nel 

diritto privato tra XX e XXI secolo, coord. Francesco Macario e Marco Nicola Miletti, Roma: Roma TrE-PRESS, 

2017, pp. 23-32, p. 31. 
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teoria dos limites ao direito de propriedade87, a função socioambiental da propriedade carrega 

“concepção finalística” 88  e não deve ser “vista como simples limitação ao direito, porque 

provoca alteração material no conceito de propriedade”89. Cabe identificar, portanto, quais os 

interesses constitucionalmente relevantes que o princípio da função socioambiental da 

propriedade pretende promover.  

As maiores expressões legislativas dessa função/princípio estão no artigo 1.228, 

parágrafo primeiro, do Código Civil e nos artigos 170, 182 e 186 da Constituição Federal. 

Relembra-se que o texto constitucional, cronologicamente, precede o Código Civil vigente, a 

despeito do projeto legislativo do último ser mais antigo. Em atenção a tal critério, portanto, a 

análise iniciar-se-á por tais dispositivos.  

O artigo 170 inaugura o Título VII da Constituição Federal90 sobre a Ordem Econômica 

e Financeira, arrolando os princípios gerais da atividade econômica a ser desenvolvida no 

Brasil. Referido dispositivo lista textualmente a propriedade privada, a função social da 

propriedade e a defesa do meio ambiente como três desses princípios gerais, sendo o texto atual 

do inciso VI, a tratarem da proteção ao meio ambiente, resultado de Emenda Constitucional de 

dezembro de 2003.  

Pode-se afirmar que a leitura conjunta do artigo 170 materializa função socioambiental 

da propriedade, a partir de uma condensação dos princípios ali expostos, servindo, em termos 

interpretativos, para ponderar que o princípio da função socioambiental não tem como propósito 

único valorizar um caráter absoluto da propriedade privada ou proteger o meio ambiente, tão 

somente. Não devem ser considerados, portanto, imperativos opostos, excludentes. 

A aplicação da função socioambiental da propriedade como princípio central do agir de 

um titular de um bem imóvel de interesse socioambiental não significa que o titular deve abdicar 

do pretendido uso (e da presumida vantagem que tal uso lhe trará) da propriedade para apenas 

e tão somente proteger o meio ambiente. Da mesma forma, o titular não pode invocar o caráter 

 
87 Como se verá de forma mais detida no capítulo 2.  
88 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 79.  
89 NERY JR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada. Op. cit., p. 641. 
90 “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; [...] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;” 
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absoluto da propriedade para ignorar interesses constitucionalmente protegidos voltados para o 

bem estar do meio ambiente91. 

Na análise dos artigos 182 e 186 da Constituição Federal, alcança-se a mesma 

conclusão. Há que se atingir meios de usar da propriedade de interesse socioambiental e, ao 

mesmo tempo, satisfazer os níveis de preservação ambiental previstos em lei.  

No ambiente urbano, o parágrafo segundo do artigo 182 da Constituição Federal92 prevê 

que a função social será atendida quando o exercício da posição de titular contribuir para os 

objetivos do plano diretor, podendo-se afirmar que também estar-se-á a satisfazer tal princípio 

com atos voltados para a preservação de patrimônios históricos arquitetônicos ou urbanísticos93.  

No âmbito rural, o artigo 186 da Constituição Federal lista a partir de quais ocorrências 

o princípio será considerado satisfeito94. Ao fazê-lo, alinha a necessidade de se atender ao meio 

ambiente, ao mesmo tempo em que expressamente admite a exploração do imóvel e de seus 

recursos naturais. 

No plano infraconstitucional, o parágrafo primeiro do artigo 1.228 do Código Civil traz 

as diretrizes de como o direito de propriedade deve ser exercido para estar em consonância com 

sua função social (a legislação não usa a terminologia aqui empregada, função socioambiental), 

representando uma especialização normativa civil do conteúdo esculpido no artigo 225 da 

Constituição Federal95. Logo, novamente se constata a orientação legislativa de que o uso, gozo 

e fruição dos consectários da posição de proprietário sejam feitos em consonância com 

diretrizes ambientais e sociais, conforme estabelecido em leis especiais. 

Extrai-se dos textos legislativos que o ordenamento não pretende antagonizar a proteção 

ao meio ambiente e a persecução de atividades derivadas do uso, gozo e fruição dos bens. Todos 

os textos que mencionam a função socioambiental da propriedade utilizam linguagem 

harmônica, propositiva de condutas aptas a compor três institutos constitucionalmente 

 
91 GOMES, Orlando. Direitos reais, 19ª ed., atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 

110. 
92 “§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor.” 
93 TARTUCE, Flávio. Direito civil, V. 4: direito das coisas / Flávio Tartuce, José Fernando Simão, 4ª ed., rev. e 

ampl. São Paulo: Método, 2012, p. 112.  
94 “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”. 
95 TARTUCE, Flávio. Direito civil, V. 4: direito das coisas, Op. cit., p. 112. 
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reconhecidos como princípios fundamentais: a propriedade privada e sua fruição; o 

desempenho de atividades econômicas; e a proteção ao meio ambiente. 

A propalada alteração material no conceito de propriedade, por turno, deve ser 

compreendida à luz dos fenômenos abordados acima em relação ao Direito Civil 

contemporâneo (constitucionalização, descodificação e hermenêutica social e publicística), 

encaixando-se no viés ético e social, acolhido tanto pela Constituição Federal quanto pelo 

Código Civil vigentes, substituindo-se o “eu” pelo “nós”96. A reflexão pode ser feita também a 

partir do conflito de valores da pessoa humana em detrimento do patrimonialismo, por meio da 

qual, sem a pretensão de “humilhar” a importância do aspecto econômico, é imprescindível 

rever alguns dos institutos patrimoniais do direito privado: 

 

Isso induz a repelir a informação – tendente a conservar o caráter estático-qualitativo 

do ordenamento – pela qual não pode ser “radicalmente alterada a natureza dos 

institutos patrimoniais do direito privado”. Estes não são imutáveis: por vezes são 

atropelados pela sua incompatibilidade com os princípios constitucionais, outras 

vezes são exaustorados ou integrados pela legislação especial e comunitária; são, 

sempre, porém inclinados a adequar-se aos novos “valores”, na passagem de uma 

jurisprudência civil dos interesses patrimoniais a uma mais atenta aos valores 

existenciais. Estes não podem mais ser confinados aprioristicamente no papel de 

limites ou de finalidades exteriores, como se não fossem idôneos a incidir sobre a 

função do instituto e portanto sobre sua natureza97. 

 

Enfim, é certo que o exercício dos consectários do direito de propriedade deve levar em 

consideração as diretrizes do ordenamento vigente, mais atento aos direitos fundamentais, 

mormente de natureza difusa e coletiva, como o meio ambiente98, que seu anterior. Como 

resultado, mitiga-se o caráter absoluto da propriedade privada enquanto maior estandarte do 

ideário iluminista99. Certamente a propriedade não é mais aquela que “triunfa na noite de 4 de 

agosto de 1789, e se vê solenemente consagrada no artigo 544 do Código Civil como direito 

<<mais absoluto>>”100.  

Sobre a possibilidade de aplicação concreta do princípio da função socioambiental da 

propriedade, busca-se socorro nas reflexões de Teresa Ancona Lopez, em torno de qual seria a 

natureza jurídica do “princípio da precaução”. Ao questionar se o princípio da precaução seria, 

de fato, um “princípio”, ou apenas “um standard no qual o juiz deveria se apoiar” para resolver 

 
96Idem, p. 114. 
97 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de direito civil. Ob. cit., p. 33. 
98 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 40. 
99 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 39.  
100 OST, François. Op. cit., 53.  
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casos concretos, a doutrinadora conclui tratar-se de princípio, pois extrapola os limites de um 

mero standard ao tentar “realizar valores” e “estabelecer diretrizes normativas”101. 

De igual modo, a função socioambiental da propriedade realiza valores constitucionais 

e estabelece diretrizes normativas a fattispecie específicas, ainda que, nos últimos casos, a 

função socioambiental da propriedade pode  limitar-se a restringir a conduta do agente (titular 

do bem socioambiental) já tipificada como ilícita, atuando apenas como freio do outrora 

absoluto direito de propriedade102, preservando, em relação ao último, seu conteúdo mínimo, 

baseado não em uma “visão jusnaturalista, mas [...] na reserva de lei prevista na 

Constituição”103.  

Não se deve, contudo, limitar a aplicação desse princípio normatizado em plano 

constitucional àquelas hipóteses. A partir das lições doutrinárias lançadas ao longo deste tópico, 

entende-se haver espaço para, em determinados casos concretos, extrair outras aplicações do 

princípio após seu emoldurar à casuística (a dita concretezza, vide nota de rodapé 101 acima).  

De mais a mais, arrisca-se dizer que o pleno alcance dos fins 104  da função 

socioambiental da propriedade dar-se-á nas hipóteses em que os titulares de bens 

socioambientais adotarem condutas equilibradas entre suas atividades produtivas e a 

preservação do meio ambiente espontaneamente. É dizer, quando a observância da norma 

principiológica pelo agente não se limitar ao temor da repreensão do sistema jurídico, mas pela 

 
101 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. Op. cit., p. 95: “O que 

delimita e orienta os standards jurídicos é seu fundamento ético. Eles são modelos jurídicos de comportamento 

que o direito traz da ética da sociedade para a qual ele se endereça. A partir daí podemos ver a diferença entre 

os legal standards e as cláusulas gerais, que não se identificam ou não são sinônimos, como muitos afirmam. As 

cláusulas gerais são normas jurídicas abertas, nas quais podem subsumir-se os mais diferentes comportamentos. 

É norma dúctil e flexível, e o significado preciso do conteúdo da cláusula geral somente surgirá na hora da 

aplicação dessa hipótese aberta ao caso concreto (é o que Reale chama de concretezza). Essa flexibilidade só é 

possível no sistema aberto de codificação, como é o do novo Código Civil brasileiro. Em suma, o standard não é 

nem o princípio, nem a cláusula geral, mas, dentro da técnica jurídica, pode aparecer como conteúdo da cláusula 

geral, como conceito flexível do princípio e pode se igualar aos conceitos vagos ou indeterminados, pois é ‘norma 

em branco’. O standard é norma, como o princípio, mas não é regra, pois esta contém apenas a fattispecie. [...] 

Depois do que expusemos, penso que ‘princípio da precaução’ tem a característica de princípio jurídico’ que 

tenta realizar os valores do naeminem laedere, da prudência e da segurança (outro princípio) e estabelece 

diretrizes normativas no sentido de evitar os danos, apreciando os riscos possíveis para que o pior não aconteça, 

individual e socialmente” (destaques no original). 
102 TARTUCE, Flávio. Direito civil, V. 4: direito das coisas. Op. cit., p. 111.  
103 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. Op. cit., p. 83.  
104 Alinha-se à conclusão de Patrícia Faga Iglecias Lemos (Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário. 

Op. cit., p. 51), para quem: “Função socioambiental da propriedade não é sinônimo de limitações ao direito de 

propriedade. Enquanto a primeira trabalha com a conformação de seus elementos e de seus fins para os interesses 

social e ambiental, as limitações têm a ver com o exercício do direito de propriedade”. Em sentido semelhante a 

lição de Luiz Edson Fachin: “Essa diversa apreensão do interesse individual e interesse social também se dá na 

propriedade imobiliária onde o laissez-faire vai encontrar seus limites. Não são apenas os próprios limites da 

propriedade civilista (espelhados em direitos e deveres de vizinhança, por exemplo), mas sim da propriedade 

constitucional (manifestados aqui na esfera jurídica extraproprietária, a exemplo da proteção ambiental da 

própria função social). A norma constitucional abraça por aí o Direito Civil” (In Direito civil: sentidos, 

transformações e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 55). 



41 

 

consciência dos agentes de que a manutenção de um meio ambiente equilibrado é usualmente 

melhor para todos que o circundam, inclusive, em diversos casos, para atividades econômicas 

desenvolvidas em imóveis rurais.105 

Nesse sentido, a função socioambiental se aproximaria do conceito de desenvolvimento 

sustentável, entendido como o atendimento “às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”106, o qual, por 

sua vez, guarda relação com o princípio da solidariedade geracional. Tais conceitos serão 

abordados de maneira mais detalhada no tópico seguinte. De todo modo, seja como mero 

limitador do direito de propriedade, seja como máxima expressão positivada dos princípios 

constitucionais de proteção ao meio ambiente, a gerar deveres aos titulares de bens imóveis, a 

função socioambiental da propriedade, para ser apurada, passa, no caso concreto, pela 

verificação da conduta do agente no exercício da titularidade do bem de interesse ambiental. 

De um modo ou de outro, pode-se dizer que a propriedade obriga107.  

Dessa forma, ainda que o Direito Ambiental se trate de campo do direito com deveres 

determinados em lei, e seja construído sobre a vertente objetiva de responsabilização civil, não 

se ignora a possibilidade de a conduta do titular de um bem socioambiental ser avaliada no caso 

concreto, não apenas para identificação do nexo de causalidade, como também para se apurar 

eventual aderência, em maior ou menor grau, a comportamentos conformes à função 

socioambiental da propriedade.  

 
105 Vide, por exemplo, técnicas desenvolvidas pela EMBRAPA conhecidas como Sistema de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF), pensado como “[...] uma alternativa viável de produção para recuperação de áreas 

alteradas ou degradadas. A integração de árvores com pastagens e ou com lavouras é conceituada como o sistema 

que integra os componentes lavoura, pecuária e floresta, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área. 

Possibilita que o solo seja explorado economicamente durante todo o ano, favorecendo o aumento na oferta de 

grãos, de carne e de leite a um custo mais baixo, devido ao sinergismo que se cria entre lavoura e pastagem”. 

Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf/nota-tecnica. Acessado 

em 02 de agosto de 2020.  

Respeitadas as diferenças entre os formatos de propriedade medieval e moderna, destacadas pelo próprio autor, a 

ideia lembra, de certo modo, as reflexões de François Ost sobre “a solidariedade entre vilões, (...) pela exploração 

comum dos bosques, matagais, baldios e pântanos que rodeavam as explorações familiares”, e sobre a 

necessidade de “conciliar agricultura, criação de gado, caça, pesca e utilização de madeira; nas regiões do 

pólderes flamengos, por exemplo, impõem-se utilizações muito precisas relativas à manutenção dos diques e à 

regularização do regime das águas; mas florestas comunitárias, recorda-se que os habitantes não podem 

<<arrotear, desbravar ou, por qualquer outra forma, alterar a natureza e forma da floresta>>, e que as devem 

<<conservar como floresta e utilizar como um bom pai de família, sem excessos nem abusos>>; em alguns casos, 

todas as formas de exploração são interdita em alguns fundos, como o mato de coelho bravo ou os bosques antigos, 

por meio de <<aplicação de multa>> ou <<penalização>>: forma muito antiga de proteger da sobreexploração 

um património comum, necessário ao equilíbrio ecológico do meio da comunidade". (Op. cit., p. 56/57) 
106 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 47. 
107 PATTI, Salvatore. Op. cit., p. 24.O autor faz referência à Constituição de Weimar e ao fato de o direito de 

propriedade ser um direito subjetivo que faz nascer obrigações (obblighi, no original). 

https://www.embrapa.br/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf/nota-tecnica
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Em especial, propõe-se discutir a possibilidade de se reconhecer positivamente titulares 

de bens ambientais, que estejam em conformidade com o princípio da função socioambiental 

da propriedade. Singularmente, vislumbra-se a possibilidade de se avaliar a adoção de 

tratamentos juridicamente distintos, especialmente em relação à extensão da responsabilização 

civil, para agentes em conformidade com o princípio da função socioambiental da propriedade, 

comparados a agentes em desconformidade. Segundo alertado por Patrícia Faga Iglecias 

Lemos, “não podemos nos esquecer de que o proprietário exclusivo também pode desempenhar 

um papel de guardião do meio ambiente”108, soando razoável, portanto, que o proprietário-

guardião seja assim reconhecido pelo sistema.  

 

1.4. Arcabouço principiológico do Direito Ambiental 

 

Assim como o próprio ambiente que visam proteger109, os princípios ligados à temática 

do Direito Ambiental representam um complexo sistema cujas interconexões devem ser levadas 

em consideração. Os princípios identificados ou desenvolvidos pela doutrina devem ser 

interpretados como parte de um todo relacionado.  

Como exposto, os princípios de Direito Ambiental presentes no ordenamento brasileiro 

se inspiraram nos Tratados Internacionais, em especial nas Declarações de Estocolmo e do Rio. 

Juntas, as Declarações contabilizam cinquenta e duas referências a princípios110, sem considerar 

repetições de ideias constantes da Declaração de Estocolmo na Declaração do Rio, a última 

emitida vinte anos depois. Dentre algumas, veja-se a proximidade dos conteúdos do Princípio 

2 da Declaração de Estocolmo111 e do Princípio 3 da Declaração do Rio112, quanto ao princípio 

da solidariedade geracional.  

 
108 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 27. 
109  Philippe Sands leciona que: “[…] it is clear that the environment represents a complex system of 

interconnections, that to understand the evolution and character of a particular environment it is necessary to 

consider a broad range of apparently unrelated factors, and that these factors should be understood as interacting 

with each other in a number of ways which do not permit them to be treated as discrete”. (Op. Cit., p. 5) 
110  Conforme conteúdos disponíveis em https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-

content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf, e http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf, 

acessados em 29 de agosto de 2020, a Declaração do Rio contém vinte e sete princípios e a Declaração de 

Estocolmo teria sido concluída com vinte e cinco princípios.  
111  “The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially 

representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future 

generations through careful planning or management, as appropriate.” 
112 “O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as 

necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”. 

https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2013/12/declaracao_rio_ma.pdf
http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf
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A semelhança, ou mesmo repetição de ideias acolhidas como princípios de proteção ao 

meio ambiente, reforça que toda a temática principiológica ambiental tem como pano de fundo 

a proteção ao meio ambiente em linha com o desenvolvimento de atividades econômicas, à luz 

do caráter antropocêntrico das normas ambientais, tanto em nível global quanto nacional. Não 

se considera a elaboração e consolidação de um princípio (enquanto fonte e diretriz de Direito 

Ambiental) que tenha por propósito facilitar a destruição do meio ambiente.  

Essa pluralidade de princípios, ainda que justificada por variações de aplicações a temas 

específicos (por exemplo, na educação113 e no comércio internacional114), não deixa dúvidas de 

que, quando transportados para as normas, por vezes chega a ser difícil afirmar qual seria o 

princípio esculpido (ou então a prevalecer) em uma norma em particular.  

Veja-se, por exemplo, o artigo 12 do Código Florestal, que impõe ao proprietário ou 

possuidor de imóvel rural o dever de “manter área com cobertura de vegetação nativa, a título 

de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação 

Permanente”. Qual princípio nortearia tal regra (ou a se destacar em tal comando normativo)?  

O princípio da precaução (ou da prevenção), em função da potencialidade de que a 

supressão de vegetação nativa cause (ou ao menos pode causar) danos ao meio ambiente como 

um todo, e não apenas àquela propriedade? Ou seria mais correto afirmar que o princípio que 

norteia tal regra é o princípio da solidariedade geracional (ou ubiquidade geracional), pois o 

esforço de preservação teria como propósito não tolher as gerações futuras de conviver com um 

meio ambiente sadio, dotado de biomas em que ao menos parte de suas vegetações nativas 

estaria preservada? 

Se dificulta a segregação teórica e eventual classificação em termos de prevalência de 

cada princípio em cada norma de caráter ambiental, a aproximação pode facilitar a adequação 

de sua aplicação conjunta no sistema em que estão inseridos, no plano interno, bem como fazer 

 
113 Princípio 19 da Declaração de Estocolmo: “19. (ex 16) Education in environmental matters, for the younger 

generation as well as adults, giving due consideration to the underprivileged, is essential in order to broaden the 

basis for an enlightened opinion and responsible conduct by individuals, enterprises and communities in protecting 

and improving the environment in its full human dimension”. 
114 Princípio 12 da Declaração do Rio: “Os Estados devem cooperar na promoção de um sistema econômico 

internacional aberto e favorável, propício ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável em todos 

os países, de forma a possibilitar o tratamento mais adequado dos problemas da degradação ambiental. As medidas 

de política comercial para fins ambientais não devem constituir um meio de discriminação arbitrária ou 

injustificável, ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional. Devem ser evitadas ações unilaterais para o 

tratamento dos desafios internacionais fora da jurisdição do país importador. As medidas internacionais relativas 

a problemas ambientais transfronteiriços ou globais deve, na medida do possível, basear-se no consenso 

internacional.” 
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sentido no plano externo, assim considerado o tecido social no qual “o ordenamento se encontra 

inserido”115.  

No mais, a justaposição de aplicações e significados de aparentes princípios diferentes 

reforça a ideia de que o conceito que está por trás de toda normativa ambiental é o de 

desenvolvimento sustentável, vide, por exemplo, a multiplicidade de referências a tal conceito 

na Declaração do Rio116. Conforme lição de Philippe Sands, embora tal conceito pudesse se 

encontrado expressa ou implicitamente em diversos tratados e outros instrumentos ambientais 

anteriores, considera-se ter sido cunhado pela publicação do Relatório Brundtland em 1987117, 

sendo a partir de então reconhecido como um objetivo amplo das políticas globais118, assim 

escrito em Português: “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 

necessidades.” 119 . Não se trata de um estado concreto, mas de um direcionamento de 

investimentos e explorações de recursos com vistas ao tempo presente e futuro120.  

Ao analisar o conceito de desenvolvimento sustentável, Ana Maria Nusdeo reflete se tal 

conceito deve ser erigido ao status de princípio, como tantos outros estampados na legislação 

brasileira, concluindo sobre a dificuldade dessa categorização, pois: 

 

[...] o grau de generalidade do próprio conceito de desenvolvimento sustentável 

dificulta a sua aplicação como princípio. Sem que seja possível uma compreensão 

minimamente consensual do que constitua uma solução sustentável nos casos 

concretos, o princípio perderia seu caráter normativo e assumiria funções retóricas, 

voltadas à legitimação de certas práticas qualificadas pelos seus proponentes como 

sustentáveis.121 

 

Ao conjugar as reflexões acima com as lições de Francisco Amaral sobre a natureza e 

funções dos princípios 122 , é mais adequado concluir que o conceito de desenvolvimento 

sustentável se encaixa como objetivo da legislação ambiental brasileira123. É dizer: mesmo com 

a elevação do direito ao meio ambiente sadio ao status de direito fundamental, como não mais 

 
115 FACHIN, Luiz Edson. Op. cit., p. 171. 
116 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. Op. cit., p. 51.  
117 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 252.  
118 Tradução livre de “may be found expressly or implicitly in many environmental treaties and other instruments 

in the period prior to the publication of the Brundtland Report in 1987. Nevertheless, the Brundtland Report is 

commonly viewed as the point at which sustainable development became a broad global policy objective” 

(SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. cit., p. 10). 
119 https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/, acessado em 29 de agosto de 2020.  
120 LANDA, César. Principios de la Constitución Ambiental, Revista de Direito Brasileira | São Paulo, SP | v. 16 

| n. 7 | p. 412 - 427 | Jan./Abr. 2017, p. 415. 
121 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Direito ambiental & economia. Curitiba: Juruá, 2018, p. 84. 
122 AMARAL, Francisco. Op. cit., pp. 113/120.  
123 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p.21. 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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parece haver dúvida no ordenamento vigente124, o conceito de desenvolvimento sustentável 

poderia ser enquadrado com um princípio com função axiológica apenas, exercendo papel de 

“fundamento, critério e justificação da diretiva e, por isso, identifica-se com a ratio legis”125, 

ao exprimir um dos “valores fundamentais que inspiram e legitimam o direito positivo”126. 

Não se pretende com essas reflexões diminuir a importância do conceito de 

desenvolvimento sustentável. É inegável que tal ideal está estampada tanto na Constituição 

Federal quanto em diversas leis federais, correlacionada a outros princípios como o poluidor-

pagador e a função socioambiental da propriedade.127  

Por isso mesmo, e em linha com as conclusões deste tópico, o conceito 128  de 

desenvolvimento sustentável não será abordado especificamente como um princípio; será 

acolhido como norte de toda a legislação ambiental brasileira, e porque não dizer, como 

propósito maior de todo o sistema global, não apenas de diretrizes ambientais, como também 

de questões econômicas e sociais atreladas ao desenvolvimento, conforme ensina Philippe 

Sands129, em atenção à inerente inter-relação entre direito e economia130 nele presente. 

Este tópico seguirá com análise mais detalhada de três dos vários princípios do Direito 

Ambiental, os quais foram destacados ante os demais por se entender que guardam conexão 

mais próxima com a temática central do trabalho.  

 

1.4.1. Princípio da prevenção e princípio da precaução 

 

 
124 Antonio Herman Benjamin assim leciona: “[...]) os mais recentes modelos constitucionais elevam a tutela 

ambiental ao nível não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental, em pé de igualdade (ou mesmo, 

para alguns doutrinadores, em patamar superior) com outros também previstos no quadro da Constituição, entre 

os quais se destaca, por razões óbvias, o direito de propriedade. [...] Pela via da norma constitucional, o meio 

ambiente é alçado ao ponto máximo do ordenamento, privilégio que outros valores sociais relevantes só depois 

de décadas, ou mesmo séculos, lograram conquistar. [...] pode-se ganhar muito, no terreno dogmático e da 

implementação, como o estabelecimento de um direito fundamental dessa natureza, [...], como direito 

fundamental, sua norma estatuidora conta com aplicabilidade imediata” (In: Direito constitucional ambiental 

brasileiro, Op. cit., p. 73). 
125 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 116.  
126 AMARAL, Francisco. Op. cit., pp. 119/120. 
127 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., pp. 92/93. 
128  Philippe Sands parece entender de forma semelhante, ao afirmar, na conclusão do tópico destinado ao 

desenvolvimento sustentável, que “International law recognises a principle (or concept) of ‘sustainable 

development’” (In: Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 266). 
129 “Only fourteen chapters of Agenda 21 address issues which are primarily ‘environmental’, and they provide 

the subject matter of this book. The international law of sustainable development is therefore broader than 

international environmental law; apart from environmental issues, it includes the social and economic dimension 

of development, the participatory role of major groups, and financial and other means of implementation.32 

International environmental law is part of the international law of sustainable development, but is narrower in 

scope”. (SANDS, Phillipe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 11).  
130 LEMOS, Patrícia Faga iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. Op. cit., p. 50. 
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A despeito de representarem conceitos diferentes, os princípios da precaução e da 

prevenção serão analisados em conjunto por consubstanciarem o agir com prudência diante do 

cenário de riscos, de uma forma ou de outra. A principal diferença será pontuada 

oportunamente.  

Teresa Ancona Lopez ensina que “a noção de precaução como medida preventiva é [...] 

recente”, considerada a cronologia do direito como fenômeno social milenar, tendo o princípio 

da precaução sido introduzido no mundo contemporâneo pelo Direito Ambiental.131 A noção 

por detrás dos dois princípios corresponde “à antiga máxima de sabedoria em geral, 

representada pela conhecida formulação ‘melhor prevenir do que remediar’” 132 , cuja a 

aplicação, no Direito Ambiental, justifica-se pela importância em evitar-se a ocorrência de 

danos ambientais, muitas vezes de difícil ou impossível reparação.133 

O princípio da prevenção encontra referências em tratados e em normas internacionais 

desde a década de 1930.134 A doutrina credita ao “avanço científico e conhecimentos mais 

abrangentes sobre os danos decorrentes da poluição e da degradação ambiental” a cristalização 

da “ideia a respeito da necessidade de se adotarem medidas no sentido de se evitar os danos 

ambientais já conhecidos”.135  

A definição inicial do princípio da precaução é creditada à Declaração da Conferência 

das Nações Unidas Rio 92136, em seu princípio 15137, embora haja consenso doutrinário de que 

a noção do mencionado princípio teria surgido inicialmente na Alemanha, nos anos 1970138, e 

a partir de então sido “adotado em muitos tratados internacionais desde 1989”139. O princípio 

da prevenção, por sua vez, “muito embora não apareça expressamente com essa nomenclatura, 

já se encontrava presente no conteúdo de diversos dispositivos da Declaração de Estocolmo 

[...]”140, como o Princípio 2141 e o Princípio 5142.  

A diferença reside na categorização do risco, conforme lição de Teresa Ancona Lopez: 

 
131 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 97.  
132 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 160.  
133 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 67.  
134 Idem, p. 68. 
135 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 160. Os autores exemplificam que “já se sabe que a 

retirada da mata ciliar provoca a perda de biodiversidade e o assoreamento dos rios, entre outras consequências”.  
136 LANDA, César. Op. cit., p. 417. 
137 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 72. 
138 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 267.  
139 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 69.  
140 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 161. 
141 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. Op. cit., p. 67.  
142 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 161.  
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O princípio da precaução é conteúdo daquele da prevenção e o da prudência é 

continente de ambos. Assim, tanto a precaução quanto a prevenção constituem 

medidas antecipatórias que tentam evitar o dano; projetam-se para o futuro, 

diferentemente da reparação, que somente vê o passado depois do acontecimento 

danoso. A diferença entre elas vem da diferença entre risco potencial e risco provado. 

A precaução diz respeito aos riscos-potenciais, como, por exemplo, riscos à saúde 

com o consumo de alimentos geneticamente modificados; a prevenção a riscos 

constatados, como aqueles que vêm das instalações nucleares. [...] No caso da 

precaução, trata-se da probabilidade de que a hipótese esteja certa; no caso da 

prevenção, o perigo é estabelecido e se trata de probabilidade de acidente. [...] Na 

prática, a precaução pode estar compreendida como prolongamento dos métodos de 

prevenção aplicados aos riscos incertos.143  

 

Portanto, o princípio da prevenção comporta a “ideia de um conhecimento completo 

sobre os efeitos de determinada técnica. [...] O princípio da precaução [...] tem um horizonte 

mais abrangente, pois objetiva regular o uso de técnicas sob as quais não há um domínio seguro 

de seus efeitos [...]” 144 . É dizer, o princípio da precaução tem por objetivo “orientar o 

desenvolvimento e a aplicação do direito ambiental nos casos de incerteza científica”145, tendo 

como fundamento jurídico “a obrigação geral de segurança”146.  

Como destacado por Phillipe Sands, a Declaração Ministerial de Bergen sobre 

Desenvolvimento Sustentável de 1990 reforçou o uso do princípio ao estatuir que a “falta de 

completa certeza científica não deve ser usada como justificativa para postergar medidas de 

prevenção de degradação ambiental”, tendo tal ideia sido absorvida com destaque na temática 

de poluição marinha, até mesmo para níveis de danos que não fossem classificados como sérios 

ou irreversíveis147.  

O agir dos envolvidos em possíveis danos ambientais devem pautar-se na “lógica do in 

dubio pro natura, ou seja, diante da incerteza quanto a possíveis danos ao ambiente e à proteção 

ambiental, deve [...] ser proibida ou retardada (até um melhor domínio da técnica) determinada 

prática potencialmente degradadora”148. A cautela, portanto, é a palavra de ordem na aplicação 

dos princípios da prevenção e da precaução, os quais foram recepcionados pelo ordenamento 

brasileiro de forma ora expressa, ora implícita, sendo a avaliação de impacto ambiental, prevista 

 
143 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., pp. 101/102. 

Destaques no original. 
144 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 161.  
145 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 72.  
146 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., pp. 114.  
147 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., pp. 269/272: “As the Bergen 

Ministerial Declaration put it, ‘lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing 

measures to prevent environmental degradation’.”.  
148 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 168. 
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no artigo 9ª da Política Nacional do Meio Ambiente, comumente citada como uma das 

aplicações diretas do princípio da prevenção149.  

O princípio da precaução, por sua vez, está fundamentado juridicamente nos artigos 3º 

e 5º da Constituição150 , presente de forma expressa nas Lei 11.105/2005 (artigo 1º), Lei 

12.187/2009 (artigo 3º), e de forma implícita na Lei 6.453/1973 151 , que dispõe sobre a 

responsabilidade por atividades nucleares, e na Lei 11.934/2009 (que dispõe sobre limites à 

exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos), na última como “um 

dos melhores exemplos de aplicação prática do princípio”152. 

A aplicação dos princípios não é imune a críticas. Teresa Ancona Lopez alerta para a 

necessidade de se aplicar o princípio da precaução com prudência e critério (a “precaução da 

precaução”), sob pena de ficarem inviabilizadas atividades econômicas socialmente 

importantes. Se por um lado há situações que não permitem esperar, por outro nunca haverá 

ambiente de risco zero na sociedade de risco contemporânea153. 

Em semelhante linha de raciocínio, César Landa destaca a necessidade de utilização de 

parâmetros proporcionais na aplicação do princípio da precaução. O citado autor explica que o 

ordenamento peruano acolheu a teoria minimalista, segundo a qual o princípio da precaução só 

pode ser aplicado em caso de risco iminente de graves danos irreversíveis, e exemplifica a 

aplicação a partir de duas decisões da Corte Constitucional Peruana em casos envolvendo a 

instalação de antenas de transmissão de telefonia móvel, primeiro proibindo a instalação, depois 

admitindo-a como lícita pela ausência de indícios relevantes que sugerissem a possibilidade de 

dano grave154.  

 
149 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 68. César 

Landa expõe raciocínio análogo ao comentar a experiência peruana: “Eventualmente en materia de otorgamiento 

de licencias y autorizaciones de ciertas actividades extractivas, este podría ser autorizado bajo ciertas 

condiciones o restricciones por el probable impacto de la actividad económica en la zona. En todo caso, en este 

ámbito también cobra especial relevancia la fiscalización y vigilancia, ya que por medio de ella se tendrá mayor 

información sobre los riesgos y daños de una actividad sobre el que no se tiene certeza científica.”. (in Principios 

de la Constitución Ambiental, Op. cit., p. 419).  
150 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., pp. 115/116, 

destacando que o artigo 5º também fundamenta o princípio da prevenção, ao destacar o direito à segurança como 

valor constitucional; quer dizer, apresentando os princípios da precaução e prevenção como ferramentas para 

“desenvolver o princípio da segurança”. 
151 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., pp. 117. 
152 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 167.  
153 Conforme expressão cunhada por Ulrich Beck para descrever a característica marcante da sociedade pós-

industrial, em que os riscos são transnacionais, interligados e impactam diretamente o ambiente natural como meio 

provedor de recursos para a sobrevivência humana. Segundo o citado autor, tal cenário seria irreversível (In 

Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade / Ulrick Beck, tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 

Editora 34, 2011, 2ª edição).  
154 LANDA, César. Op. cit., pp. 417/419.  
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Por se tratarem de “conceitos abertos, que somente adquirirão sua completude na hora 

de sua aplicação ao caso concreto”155, as consequências da aplicação do princípio da precaução 

nos casos concretos devem ser determinadas caso a caso. Ainda que não possa ser aplicável a 

todos os casos, indistintamente, uma dessas consequências pode ser a inversão do ônus da 

prova156, cabendo, então, ao empreendedor “demonstrar que sua atividade não causará os 

indesejáveis danos ao meio ambiente”157.  

Não bastasse o caráter aberto dos princípios e sua aplicação, deve-se responder também 

ao questionamento levantado por Teresa Ancona Lopez: “como colocar esses princípios no 

ramo do direito que trata do ressarcimento dos danos e não de sua prevenção?”158. Essa reflexão 

será desenvolvida nos capítulos 3 e 4, tendo em mente a posição da mesma autora de que tais 

princípios “vieram para ficar”, porque contém “em seu bojo ‘standards jurídicos’ que 

acompanharão as mudanças sociais e conceituais de forma a manter a responsabilidade civil 

sempre atualizada”159. 

Vale também notar que a prudência no agir, que norteia os princípios da prevenção e da 

precaução, guarda relação próxima com o princípio da solidariedade intergeracional ao ter 

como pano de fundo o propósito de evitar danos graves e irreversíveis, os quais reduziriam a 

qualidade de vida das gerações atual e futuras. Sem embargo, os princípios de prevenção e da 

precaução mantêm proximidade com o conceito de desenvolvimento sustentável, quando se 

propõe sua aplicação com parcimônia, porque “o uso abusivo da precaução no gerenciamento 

de riscos é uma ameaça ao progresso”160. Ainda, os princípios da precaução e da prevenção 

podem apresentar interface com o princípio do poluidor-pagador, sob a perspectiva da relação 

risco e benefício e suas eventuais conexões entre a economia e o direito, como ver-se-á com 

algum detalhamento no tópico 1.4.3.  

Isso reforça a interconexão abordada no início do tópico e a necessidade de 

interpretações harmônicas dos conceitos inseridos na temática da responsabilidade civil 

ambiental. 

 

 
155 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 122. 
156 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 273: “A more fundamental 

change would be adopted by an interpretation of the precautionary principle, one increasingly widely held, which 

would shift the burden of proof. […] There is growing evidence to suggest that this interpretation is beginning to 

be supported by state practice, even if it still falls short of having sufficient support to allow it to be considered a 

rule of general application.”. 
157 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 71. 
158 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 62. 
159 Idem, pp. 122/123.  
160 Ibidem, p. 128. 
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1.4.2. Princípio da solidariedade intergeracional 

 

A ideia constante do princípio da solidariedade intergeracional (ou da equidade 

intergeracional) não é recente, ao menos no plano do direito internacional. Há registros da noção 

de guardiões do planeta para as gerações futuras desde o final do século XIX, passando por toda 

a segunda metade do século XX até alcançar a Declaração de Estocolmo, em 1972, como um 

dos quatro elementos jurídicos a formar o conceito de desenvolvimento sustentável, em seu 

Princípio 1 e, posteriormente, a Declaração do Rio, em seu Princípio 4161. No plano nacional, a 

noção de solidariedade presente no artigo 225 da Constituição Federal atua “como elemento de 

sustentação de uma ética de alteridade que vai caracterizar o princípio da equidade ou 

solidariedade intergeracional”162, com vistas a preservar o direito das gerações futuras de 

receber um planeta com mínimas condições de habitação e fruição de recursos naturais 

necessários à vida163.  

É praticamente unânime, entre os estudiosos da temática ambiental, que o princípio da 

solidariedade geracional impõe à geração corrente “um dever perante as gerações por vir para 

preservar a diversidade e a qualidade dos recursos naturais necessários à nossa 

sobrevivência”.164 Quais seriam as razões de tal dever? Baseia-se nas lições de Patrícia Faga 

Iglecias Lemos para responder a tal questionamento: “Parece que a resposta é simples, 

principalmente se pensarmos na continuidade da espécie. Por isso, ainda que tenhamos uma 

visão antropocêntrica, reconhecemos que existe uma responsabilidade em relação às futuras 

gerações.”165  

O conceito é de fácil compreensão prática e de alguma controvérsia de ordem ética, 

moral e filosófica. Sob o prisma prático, fato é que as “gerações futuras nada podem fazer hoje 

para preservar o ambiente”166, por óbvio; sob tal aspecto, portanto, são vulneráveis e podem ter 

comprometido seu direito à existência, caso o planeta que herdem não lhes conceda condições 

de sobrevivência. Ao mesmo tempo, é sabido que os eventos danosos ao meio ambiente podem 

manifestar “suas consequências lesivas após o transcurso de um longo período de tempo”167. 

 
161 SANDS, Philippe. Principles of International Environmental Law, Op. cit., pp. 253/257: “Four recurring 

elements appear to comprise the legal elements of the concept of ‘sustainable development: 1. the need to preserve 

natural resources for the benefit of future generations (the principle of intergenerational equity) […];”.  
162 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 79. 
163 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 74. 
164D’AMATO, Anthony. Do we owe a duty to future generations to preserve the global environment?, 84 

American Journal of International Law 190, 1990, p. 1: “present generation owes a duty to generations yet unborn 

to preserve the diversity and quality of our planet's life-sustaining environmental resources”.  
165 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário, Op. cit., p. 72.  
166 SARLET, Ingo Wolfgang.; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 74.  
167 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 78. 
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Do que se conclui que, ao menos por hipótese, justifica-se essa imposição à humanidade, pois 

o “meio ambiente não é uma abstração e sim representa o espaço de vida, a qualidade de vida 

e a própria saúde dos seres humanos, incluindo as gerações por vir”168. 

A partir das perspectivas ética, filosófica e moral, há divergências quanto à justificação 

do princípio da equidade geracional e, para alguns, até mesmo de sua pertinência e senso de 

justiça. Sem embargo da importância e interesse em torno de tais discussões169, não se prestará 

aqui a descrevê-las ou analisá-las de forma detida por duas razões: o risco de escape do objeto 

central do estudo e não desenvolvimento do tema de forma suficientemente adequada.  

Destaca-se a importância conferida pela doutrina ao trabalho elaborado por Hans Jonas, 

do qual deriva, entre tantas outras, a conclusão da necessidade de um novo imperativo, 

compatível com a ideia do exercício geral da comunidade inserida numa sociedade de atores 

humanos:  

 

Um imperativo adequado ao novo tipo de agir humano e voltado para o novo tipo de 

sujeito atuante deveria ser mais ou menos assim: “Aja de modo a que os efeitos da tua 

ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a 

Terra”; ou, expresso negativamente: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação não 

sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida”; ou, simplesmente: 

“Não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da 

humanidade sobre a Terra”; ou, em um uso novamente positivo: “Inclua na tua escolha 

presente a futura integridade do homem como um dos objetos do teu querer”. 170 

 

Trata-se, em síntese, como definido por Patrícia Faga Iglecias Lemos, a partir de outras 

ponderações de Hans Jonas, de se concluir que “a humanidade não tem direito ao suicídio, o 

que importa no reconhecimento de uma ética que nos força a primar pela continuidade da 

espécie”171. Essa ideia encontra eco nas conclusões de François Ost (com as quais se concorda), 

que justificam a noção de responsabilidade-projeto com gerações futuras a partir de um 

equilíbrio próprio de justiça comutativa, mais do que se concentrar numa responsabilidade-

imputação pelos erros já cometidos172.  

 
168 SANDS, Phillipe. Principles of International Environmental Law, Ob. Cit., p. 257, citando decisão da ICJ 226, 

de 1996: ‘the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very 

health of human beings, including generations unborn’. 
169 Vide a abordagem de François Ost (Op. cit., pp. 318/349), analisando as reflexões de Kant, Rawls, Passmore, 

do próprio Hans Jonas, e Brian Barry, para chegar às suas próprias conclusões em torno do modelo de transmissão 

de um patrimônio comum, e de Anthony D’Amato (In: Do we owe a duty to future generations to preserve the 

global environment? 84 American Journal of International Law 190; 1990), abordando o paradoxo de Derek Parfit 

e reflexões de Frey, Posner e Weiss, entre outros. 
170 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica / Hans Jonas; 

tradução do original alemão Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 47/48. 
171 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Ob. cit., p. 78/79. 
172 “Conceber a responsabilidade em relação às gerações futuras sob a forma de transmissão de um patrimônio 

é, fundamentalmente, ligar-se à ideia kantiana de humanidade, reintroduzindo ao mesmo tempo, na apresentação 

do mecanismo, uma certa dose de simetria e de equilíbrio próprio da justiça comutativa. Ou seja, se a obrigação 

é incondicional, ela não é, contudo, necessariamente unilateral. Este modelo tem, segundo nós, a dupla vantagem 
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No mais, o princípio da solidariedade intergeracional está recepcionado no 

ordenamento brasileiro desde o plano constitucional e sua aplicação guarda sinergia com o 

objetivo macro das normas ambientais, a saber, o alcance de um modelo de desenvolvimento 

sustentável.  

 

1.4.3. Princípio do poluidor-pagador e princípio do protetor-recebedor 

 

O princípio do poluidor-pagador carrega noções do direito e da economia, em especial 

“da abordagem da economia ambiental, ou neoclássica” 173 , para impor ao poluidor a 

internalização das externalidades ambientais negativas derivadas de sua atividade 

potencialmente causadora de danos174.  

Conforme lição de Eric A. Posner e Alan O. Skyes, externalidades são as consequências 

derivadas de alguém, que impactam a vida de outrem. Em teoria, as externalidades podem ser 

positivas ou negativas. Os citados autores explicam que, em linhas gerais, as externalidades 

negativas devem ser coibidas e as externalidades positivas devem ser incentivadas pelos 

governos, o que é tradicionalmente feito por meio de impostos (no primeiro caso) e de subsídios 

(no segundo).175 

 
de pedir emprestados às construções precedentes os traços positivos que continham (sem partilhar, no entanto, 

das fraquezas que discutimos), e de fornecedor um quadro filosófico adequado para uma transcrição jurídica, sob 

a forma de <<patrimônio comum da humanidade>>, de trust, de <<coisas comuns>> e de responsabilidade 

objectiva. 

Os conceitos principais sobre os quais se articula o nosso modelo são os de responsabilidade, de gerações futuras, 

de patrimônio e de humanidade. Algumas palavras sobre cada um deles. A responsabilidade de que falamos é do 

tipo das que visava Paul Ricoueur: uma responsabilidade-projecto, mobilizada pelos desafios do provir, mais do 

que uma responsabilidade-imputação reservada pelas faltas do passado. Os seus beneficiários são as gerações 

futuras e não a natureza enquanto tal, se bem que a nossa concepção dialética do <<meio>>, como interacção 

entre matéria, vida e sentido, relativize fortemente a importância dessa distinção. [...] 

Quanto ao conceito de patrimônio, [...] limitar-nos-emos a tomar nota da natureza dialética do patrimônio, 

combinação de bens materiais a gerir e de projecções simbólicas a reanimar, uma natureza híbrida portanto, 

particularmente concordante com o conceito de meio, procurando, como este dizer coisa quanto à humanização 

da natureza e à naturalização do homem. 

Finalmente a ideia de humanidade, aqui associada à de património, visa inscrever a transmissão numa linha 

virtualmente infinita, tanto do lado dos ancestrais como do dos descendentes” (OST, François. Op. cit., pp. 

338/339). 
173 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 81.  
174 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 170. 
175 Eric A. Posner and Alan O. Sykes ensinam que: “A central problem in modern life is that when people act, they 

often create externalities. Negative externalities arise when a person engages in an action that is privately 

beneficial but that harms others: for example, a factory that pollutes. Positive externalities arise when a person 

engages in an action that benefits others: for example, the construction of a beautiful house that in-creases the 

property values of neighbors. A central role of government is both to deter negative externalities and encourage 

positive externalities. A simple way to do so is to tax activities that cause negative externalities and subsidize 

activities that cause positive externalities. These taxes can be efficient if they cause the agent to “internalize” the 

effects of his actions on others. A person who pollutes but is fined an amount equal to the harm caused by the 

pollution will continue to pollute only if his private benefits exceed the costs to others.” (Economic Analysis of 



53 

 

Ao transpor tal lição de law and economics para esses princípios de Direito Ambiental, 

a conclusão alcançada é de que “o princípio do poluidor-pagador estabelece o requisito que os 

custos da poluição devem ser suportados pela pessoa responsável por causar a poluição”, 

conformando, assim, o princípio de aplicação aberta ao caso concreto para fins de 

responsabilidade administrativa e civil176. Em síntese, a aplicação do princípio visa corrigir a 

potencial distorção jurídica e econômica que ocorre quando o impacto ambiental derivado de 

certa atividade econômica não for suportado pelo próprio agente que se beneficiará daquela 

atividade. 

Quando isso ocorre, e a dinâmica do modelo neoclássico de mercado não consegue 

impedir que as externalidades negativas surjam, verificam-se três ineficiências econômicas a 

serem corrigidas, conforme ensina Patrícia Faga Iglecias Lemos: 

 

Ocorre que as externalidades negativas falseiam o equilíbrio entre oferta e demanda. 

Diante disso, ao invés de gerar o melhor aproveitamento dos recursos, a livre atuação 

do mercado conduzirá a três resultantes econômicas negativas: em primeiro lugar, o 

preço de venda do bem se estabilizará abaixo dos seus custos de produção. Em 

segundo lugar, os níveis de produção serão superiores aos patamares ótimos de 

economia – ou seja, haverá superprodução e superconsumo. Por fim, as medidas de 

segurança ambiental adotadas durante a produção serão economicamente 

insatisfatórias.177 

 

Por isso a aplicação do princípio do poluidor-pagador propõe a internalização dos danos 

ao meio ambiente, quer dizer, o poluidor deve reparar os prejuízos causados e não deixá-los a 

cargo da coletividade. Além de corrigir as ineficiências econômicas sintetizadas acima 

(distorções de mercado), na perspectiva ambiental, a alocação dos custos ambientais sobre o 

produtor tende a “otimizar a relação entre custos de impactos ambientais/custos das técnicas 

produtivas. O produtor será levado, portanto, a adotar técnicas de produção mais eficientes”178. 

No plano internacional, o princípio do poluidor-pagador não teve o mesmo nível de 

apoio e atenção que foram dados aos princípios da prevenção e precaução. As primeiras 

referências foram tímidas se comparadas a outros princípios evocados nos tratados 

internacionais, potencialmente pela resistência de determinados países em aceitar a aplicação 

desse princípio em relações internacionais entre diferentes países. 179 Nesse contexto, atribui-

se a uma Recomendação da OCDE, datada de 1972, a primeira menção expressa ao princípio 

 
International Law—the Essentials, in Economic Foundations of International Law, Harvard University Press, pp. 

13/14). 
176 Tradução livre de: “The polluter-pays principle establishes the requirement that the costs of pollution should 

be borne by the person responsible for causing the pollution.” (SANDS, Phillipe. Op. cit., p. 279).  
177 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 60. 
178 Idem, p. 62.  
179 SANDS, Phillipe. Op. cit., pp. 280/281. Recomenda-se a obra para aprofundamento na evolução do princípio 

no plano do direito internacional.  
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do poluidor-pagador180, tendo o conceito de poluidor-pagador sido posteriormente consagrado 

no Princípio 16 da Declaração do Rio de 1992.181  

No âmbito local, a doutrina considera ter o princípio do poluidor-pagador sido 

recepcionado tanto pela Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 3º, quanto por 

comandos infraconstitucionais, como o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938/1981 182 , 

tratando-se de “um dos mais importantes na tutela do meio ambiente”183. 

O princípio do poluidor-pagador carrega consigo, portanto, forte elemento da economia 

ao sustentar que o agente poluidor deva arcar com os custos de adequação ambiental de suas 

atividades, não sendo lícito que ele transfira à coletividade tais custos (ou prejuízos, ou danos, 

ou externalidades, para a ciência econômica). Questiona-se inclusive se tal princípio teria de 

fato anteparo jurídico-ambiental, a partir de sua inegável origem na economia184.  

Para enfrentar tal questionamento, deve-se ter em mente que o princípio do poluidor-

pagador deve ser aplicado de forma sistêmica, em linha com os demais princípios e objetivos 

do ordenamento jurídico brasileiro, que tem como norte o desenvolvimento sustentável. 

Defende-se, inclusive, que o princípio do poluidor-pagador traga consigo um aspecto de 

“prevenção, controle e reparação dos danos ambientais, impedindo a socialização desses 

riscos”185, devendo ser enfatizada sua “vocação preventiva”186 e não conceder aos agentes um 

direito de poluir para depois “pagar a conta”187. Assim, se o princípio não for observado em 

uma etapa preventiva (absorção do custo de prevenção e controle de danos), deve ser aplicado 

na fase posterior, em caráter repressivo e reparador 188 , de modo a não premiar 

(economicamente) o agente que não agiu de forma diligente. A partir dessa leitura sistêmica, 

não se pode aceitar a ideia de que o princípio do poluidor-pagador seja desprovido de natureza 

jurídica; do contrário, caso se analisasse a aplicação do princípio pela ótica puramente 

econômica, estar-se-ia a admitir a noção do direito de poluir, refutada acima. 

 
180 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p.64. 
181 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Op. cit., p. 86. 
182 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 81.  
183 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 59.  
184 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 171.  
185 Idem, p. 170.  
186 Ibidem, p. 172. 
187 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 59. A citada 

autora conclui o raciocínio mais adiante: “Na verdade, a correta interpretação do princípio não permite 

simplesmente embutir no preço o custo da degradação. Não se vende o direito de poluir nem se paga para poluir. 

O objetivo do princípio é impedir a socialização do prejuízo ambiental: considerando a função do bem 

socioambiental, a sociedade não pode ser penalizada. De fato cuida-se de princípio de difícil interpretação, pois 

a sua formulação não é muito clara” (p. 64). 
188 Ibidem.  
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Até agora as considerações foram limitadas ao princípio do poluidor-pagador. O que há 

para ser dito do princípio do protetor-recebedor, então? 

Trata-se de fato do reverso da moeda, de compensar (monetariamente ou de alguma 

outra forma) os agentes que tenham adotado condutas positivas ao meio ambiente e, assim, 

gerado externalidades positivas a partir de seu agir. Esse princípio pode ser encontrado na Lei 

12.305/2010, sobre a política nacional de resíduos sólidos189  e em seu respectivo decreto 

regulamentador (7.404/2010)190, que preveem a possibilidade de concessão, respectivamente, 

de compensações a catadores de resíduos ou mesmo benefícios tributários a produtos recicláveis 

e reutilizáveis. 

Se, em termos práticos, o princípio do poluidor-pagador é frequentemente mencionado 

em decisões judiciais para reforçar o caráter objetivo e a teoria do risco integral informadora da 

responsabilidade civil ambiental191 , não se pode dizer o mesmo do princípio do protetor-

 
189 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. cit., p. 82.  
190 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 62. 
191 “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. 

EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. ALEGAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. MATA ATLÂNTICA. 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA. GRAUS MÉDIO E AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. 

DEFINIÇÃO. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 2 DE MARÇO DE 1994. OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO. 

INTERESSE SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 

[...] 

5. A exoneração da responsabilidade pela interrupção do nexo causal é admitida na responsabilidade subjetiva e 

em algumas teorias do risco, que regem a responsabilidade objetiva, mas não pode ser alegada quando se tratar de 

dano subordinado à teoria do risco integral. 

6. Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, colocando-se aquele que explora a atividade 

econômica na posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos 

vinculados à atividade, descabendo questionar sobre a exclusão da responsabilidade pelo suposto rompimento do 

nexo causal (fato exclusivo de terceiro ou força maior). Precedentes. 

7. Na hipótese concreta, mesmo que se considere que a instalação do posto de combustíveis somente tenha ocorrido 

em razão de erro na concessão da licença ambiental, é o exercício dessa atividade, de responsabilidade da 

recorrente, que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da 

obrigação de reparar a lesão verificada. 

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de 

embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, mas não prejudica o questionamento 

posterior do direito de regresso da recorrente em face dos demais responsáveis, com fundamento no art. 

934 do CC/02. 

9. A interposição de recurso especial não é cabível quando a violação apontada pelo recorrente se refira a norma 

que não se enquadre no conceito de lei federal do art. 105, I, a, da CF/88, o que ocorre na espécie, em que os 

conceitos de "vegetação primária e secundária" e "estágios avançado, médio e inicial de regeneração" se encontram 

disciplinados em Resolução do CONAMA (Res. 2, de 18 de março de 1994). 

10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 

11. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 

12. Recurso especial PARCIALMENTE CONHECIDO e, no ponto, DESPROVIDO. 

(REsp 1612887/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 

07/05/2020)”.  

Deve-se ter em mente que tal princípio não dispensa a prova do nexo de causalidade e do dano, conforme 

julgamentos reiterados do STJ:  
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recebedor. Ficam, então, os questionamentos, que serão desenvolvidos ao longo do estudo: há 

outras formas de aplicação do princípio do poluidor-pagador além de um reforço ao dever 

indenizatório do agente causador do dano ambiental? Há meios de aplicar-se diretamente o 

princípio do protetor-recebedor no plano da responsabilidade civil ambiental, além de eventuais 

incentivos e benesses administrativas? 

 

1.5. Bens ambientais 

 

O conteúdo normativo e principiológico abordado até aqui dá claros sinais de que o 

sistema jurídico brasileiro propõe uma forma harmônica entre a utilização dos recursos naturais 

no desenvolvimento de atividades econômicas e a manutenção de padrões adequados de 

preservação do planeta. Tal harmonização impacta a forma como os bens de interesse 

socioambiental serão titulados pelos sujeitos de direitos.  

Essa necessidade de conciliar interesses de proprietários com a sustentabilidade no uso 

de recursos também pode impactar a relevância jurídica das coisas como um todo, a partir da 

classificação jurídica do próprio meio ambiente. É dizer, a classificação das coisas e dos bens 

(em sentido tradicional e juridicamente mais restrito) sofre ajustes para se adequar ao tempo 

presente, pois não há mais espaço para se sustentar a primazia do domínio absoluto em prol do 

titular. O exercício da posição de proprietário ou possuidor de bens deve estar em conformidade 

com as finalidades, ou ao menos om os limites impostos pelo ordenamento sob o aspecto 

socioambiental.  

 

1.5.1. O conceito de bem para a ciência do Direito 

 

Toda a doutrina civilista clássica, apoiada sobre os alicerces do Direito Romano, 

concentra a categorização jurídica de bem a partir da existência das coisas e dos elementos 

conjecturais, que justifiquem que seja conferida, a algumas delas, uma especificidade. 

Tradicionalmente, coisa é tudo que existe, exceto os seres da espécie humana. Nessa visão (por 

assim dizer) clássica, a categoria de bem configura espécie do gênero coisa, que merece ser 

assim especificada por três razões concomitantes: possibilidade de apropriação da coisa, sua 

 
"É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não obstante seja objetiva 

a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade 

comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal" (AgInt no AREsp n. 

663.184/TO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018). 
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utilidade e escassez. Há referências doutrinárias indicativas do que o Digesto (Marciano, Livro 

3 das Institutas) já mencionava a possibilidade de coisas serem apropriáveis ou não: 

 

Pelo direito natural umas coisas são comuns a todos os humanos, outras de uma 

universidade (*universitas), outras nullius (sem dono), e a maior parte dos 

particulares, que adquirem-nas de muitos modos. 

§ 1. São comuns a todos os homens, por direito natural, o ar, a água corrente, o mar e, 

portanto, as praias do mar. [...]. Portanto, a ninguém é proibido o acesso às praias do 

mar para pescar [...]192 

 

Como decorrência dessa classificação histórica, conclui-se que uma coisa comum não 

é passível de apropriação, portanto, não pode, sob a ótica da doutrina romanística, ser 

selecionada à especificação de bem jurídico. No exemplo do Digesto, o ar, a água corrente e o 

mar. Essa impossibilidade de apropriação, ao que tudo indica, é uma das primeiras dificuldades 

para que se veja valor jurídico (é dizer, atribua-se proteção ou relevância jurídica) a uma coisa, 

elemento tradicionalmente alheio e indiferente para o ordenamento jurídico.  

A utilidade e a apropriação sempre foram os elementos centrais a justificar o interesse 

histórico do Direito pela relação dos sujeitos de direitos com as coisas. Tal limitação de foco é 

compreensível, a partir do pressuposto de que o Direito, enquanto Ciência, serve para pacificar 

as relações sociais, os conflitos entre os seres da espécie humana.  

Assim, em perspectiva histórica, se uma coisa existe em abundância, ainda que seja 

útil e passível de apropriação material, possivelmente não seria apropriada na extensão 

suficiente que interessasse ao Direito, dado que nenhum ser humano dar-se-ia ao trabalho de 

disputar com outrem coisa que existisse abundantemente. Conforme lição de Silvio Rodrigues, 

coisas abundantes tendem a não provocar ambição nos homens, porque: 

 

Para a economia política, bens são aquelas coisas que, sendo úteis aos homens, 

provocam a sua cupidez e, por conseguinte, são objeto de apropriação privada. 

Entretanto, ainda dentro do conceito econômico, nem todas as coisas úteis são 

consideradas bens, pois, se existirem em grande abundância na natureza, ninguém se 

dará ao trabalho de armazená-las. Assim, nada mais útil ao homem do que o ar 

atmosférico, mas, como ele abunda na natureza, não é um bem econômico. [...] 

Os vocábulos bem e coisa são usados indiferentemente por muitos escritores e, por 

vezes, pela própria lei. Trata-se, todavia, de palavras de extensão diferente, uma sendo 

espécie da outra. Com efeito, coisa é o gênero do qual bem é espécie. A diferença 

específica está no fato de esta última incluir na sua compreensão a ideia de utilidade 

e raridade, ou seja, a de ter valor econômico. [...] 

Coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. [...] Bens são coisas 

que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contém valor econômico. 

O Direito Civil só se interessa pelas coisas suscetíveis de apropriação e tem por um 

 
192 Notas extraídas de versão organizada por Manoel da Cunha Lopes Vasconcelos et al. Digesto ou Pandectas do 

Imperador Justiniano vol. I / Vasconcelos, Manoel da Cunha Lopes et al. 1ª ed., São Paulo: YK Editora, 2017, pp. 

90/91.  
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dos seus fins disciplinar as reações entre os homens, concernindo tais bens 

econômicos.193 

 

Chama-se a atenção para a última frase transcrita acima, a qual denota sensível ponto 

de inflexão na transição da tradicional doutrina civilista para a contemporânea leitura, sob a 

perspectiva ambiental. Seria correto afirmar, hoje, que o direito, como um todo (ou mesmo a 

disciplina do Direito Civil), apenas se interessa “pelas coisas suscetíveis de apropriação”? 

Entende-se que não. Para o Direito contemporâneo, e mais especificamente o Direito 

Ambiental, a relevância jurídica a ser conferida a uma coisa não deve ser balizada pela noção 

de utilidade econômica e possibilidade de apropriação, porque até as coisas de ninguém são 

merecedoras de tutela jurídica194 e há interesses jurídicos legítimos derivados da apropriação, 

uso, fruição e disposição das coisas, não limitados à esfera de direitos do titular do bem. 

 

1.5.2. Meio ambiente como bem jurídico autônomo e dupla titularidade do bem imóvel 

socioambiental 

 

Há lições doutrinárias indicativas de que a conceituação jurídica do meio ambiente 

remonta à Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, artigo 32, inciso I), em um 

conteúdo que peca pela confusão e falta de clareza, a denotar “matriz claramente tecnocrática 

e não política”, típica do período de sua elaboração195. Para Annelise Monteiro Steigleder, foi 

a atribuição do valor autonomia que permitiu uma formulação “ampla e sistêmica do conceito 

de meio ambiente, em oposição aos conceitos fragmentários que marcaram o desenvolvimento 

inicial do Direito Ambiental”196. A ampliação do conceito e sua conformação política seriam 

posteriormente recepcionadas pela Constituição Federal, que atribuiu papel relevante ao meio 

ambiente e conferiu status fundamental ao direito de acesso a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e sadio197.  

A autonomia concedida ao meio ambiente (em relação aos bens corpóreos 

propriamente ditos, que compõem os ambientes físicos) é referida, por parte da doutrina, como 

 
193 RODRIGUES, Silvio. Direito civil, V. 1, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 115/116.  
194 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil, Op. cit., p. 236.  
195 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual, Op. cit., p. 107/108. 
196 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 79. 
197 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual, Op. cit., p. 109. 
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um aspecto ambivalente198 dos bens ambientais, originando o que se batizou de macrobem199 

ambiental: o espectro imaterial, difuso, de titularidade indeterminada e indeterminável, que 

emana do conjunto das interações dos diversos microbens ambientais200, certamente passível 

de proteção jurídica. Na lição de Antonio Herman Benjamin: 

 

Como bem – enxergado como verdadeiro universitas corporalis, é imaterial – não se 

confundindo com esta ou aquela coisa material (floresta, rio, mar, sítio histórico, 

espécie protegida etc.) que o forma, manifestando-se, ao revés, como o complexo de 

bens agregados que compõem a realidade ambiental. Assim, o meio ambiente é bem, 

mas, como entidade, onde se destacam vários bens materiais em que se firma, 

ganhando proeminência, na sua identificação, muito mais o valor relativo à 

composição, característica ou utilidade da coisa do que a própria coisa. Uma definição 

como de que o complexo ambiental é composto de entidades singulares (as coisas, por 

exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o rio, a casa de valor 

histórico, o bosque com apelo paisagístico, o ar respirável, a água potável.201 

 

Cada bem de interesse ambiental carrega consigo um aspecto intangível que 

corresponde à parcela daquele bem individualizado na composição do ambiente enquanto 

macrobem. Há, em cada bem ambiental, portanto, uma duplicidade de interesses: uma parcela 

tangível do bem, potencialmente passível de apropriação (e de consequente uso, fruição e 

disposição); e uma parcela intangível, correspondente à participação daquele bem ambiental no 

ambiente, que não admite apropriação202.  

Se cada animal, cada árvore inserida em uma floresta, cada resíduo a ser 

adequadamente destinado, é suficientemente corpóreo, tangível, não se pode dizer o mesmo do 

plexo de reações, como as interações de fauna e de flora, as interdependências entre espécies 

que derivam da existência de cada ambiente, em suas diversas extensões (habitat, reserva, 

floresta, bioma, etc., para concentrar-se nos ambientes ecológicos).  

Para o Direito Ambiental, pensa-se imediatamente no elemento extrassensorial 

produzido pelo ambiente sobre todos os sujeitos de direitos, bens e coisas do mundo 

fenomênico. Quer-se dizer, não se está mais jogando luz sob cada bem ambiental 

individualmente considerado, mas ao complexo de fenômenos físico-químico-biológicos que 

derivam e dependem de um ambiente preservado.  

 
198 FERRARESI, Priscila; FREITAS, Vladimir P., Dano ambiental moral coletivo, In Julgamentos históricos do 

direito ambiental. Ana Maria Moreira Marchesan et al /coordenador: Vladimir Passos de Freitas, Campinas: 

Millenium Editora, 2010, p. 97. 

199  LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial, 3ª ed., rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 83. 

200 NERY JR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada. Op. cit., p. 688. 

201  BENJAMIN, Antônio Herman. Função Ambiental. In: BENJAMIN, Antônio Herman (coord). Dano 

ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 75.  
202 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 79. 
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Tal enfoque não gera qualquer dificuldade conceitual, haja vista que o sistema jurídico 

brasileiro admite a necessidade de conferir proteção jurídica aos bens intangíveis, que compõem 

a esfera de direitos dos seus respectivos titulares203. Não há dúvidas de que o meio ambiente é 

juridicamente tutelado como bem autônomo e intangível. Tal bem intangível que é, acima de 

tudo, merecedor e destinatário de boa parte (senão a íntegra) das legislações de proteção ao 

ambiente, conforme lição de Patrícia Faga Iglecias Lemos: 

 

É importante perceber que o meio ambiente não configura um bem corpóreo. Não é o 

conjunto de bens formado pelas águas, solo, etc. É o conjunto de relações e interações 

que condiciona a vida, por isso é incorpóreo e imaterial. [...] 

A proteção da água, do solo, da fauna, da flora não busca a proteção do elemento em 

si, mas sim como um elemento indispensável para a proteção do meio ambiente como 

bem imaterial, objeto principal visado pelo legislador. Não se desconsidera a proteção 

do elemento em sua individualidade, mas se ressalta o elemento como componente de 

uma imensa cadeia: o meio ambiente.204 

 

Em sentido análogo, lição de José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala, 

para quem o artigo 225 da Constituição Federal corrobora o raciocínio descrito acima, ao fazer 

referência ao meio ambiente equilibrado como “bem de uso comum do povo”, pois, 

 

[...] dessa forma, visualiza-se o meio ambiente como um macrobem que, além de bem 

incorpóreo e imaterial se configura como bem de uso comum do povo. Isso significa 

que o proprietário, seja ele público ou particular, não poderá dispor da qualidade do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, devido à previsão constitucional, 

considerando-o macrobem de todos.205 

 

De se notar que a visão contemporânea em torno do meio ambiente, sob a perspectiva 

jurídica, repousa no conceito de bem comum, de titularidade difusa, indeterminada ou 

indeterminável, na esteira do mandamento constitucional que lhe outorgou nova dimensão, 

“ampliando o conceito anterior, consolidando sua autonomia jurídica e demonstrando o 

interesse público primário em que a qualidade ambiental seja conservada”206.  

O ambiente, enquanto bem juridicamente tutelável, é bem intangível, de titularidade 

indeterminada. Deriva da rede de inter-relações existentes entre coisas tangíveis no mundo 

fenomênico, parte delas, inclusive, passíveis de apropriação pelos particulares (animais, bens 

imóveis, plantações etc.), outra parte classificada como coisas (pedras, animais silvestres), ou 

 
203 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 428. 

204 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 98. 

205 LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial, Op. cit., p. 83. 

206 MELO, Melissa Ely. Restauração ambiental: do dever jurídico às técnicas reparatórias, Porto Alegre: 

Revista do Advogado, 2012, p. 52. 
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bens de uso comum do povo, não passíveis de apropriação (mares e rios, nos termos do artigo 

99, I, do Código Civil), resultando em um bem “imaterial e independente dos bens corpóreos 

que o compõem”207. 

É fundamental ter em mente, enfim, que o meio ambiente, enquanto bem passível de 

proteção jurídica, não se confunde com as coisas ou bens que o compõem. Há importante 

sutileza na afirmação, pois, em geral, é justamente por meio da imposição de deveres 

(comissivos e omissivos) ou de limitações ao exercício de direitos de sujeitos em relação aos 

bens ambientais que o ambiente, enquanto intangível, é protegido. Essa distinção deve gerar 

diferentes repercussões na esfera obrigacional dos sujeitos de direitos, a partir do exercício de 

determinadas posições jurídicas.  

Analisado sob a ótica da divisibilidade, conclui-se ser o meio ambiente, enquanto 

macrobem intangível, bem indivisível. Sem embargo da aparente controvérsia em torno da 

aplicação da noção de divisibilidade a bens incorpóreos208, a conclusão se concentra na temática 

central do conceito, a saber, na preservação do valor e função do bem dividido, 

proporcionalmente ao número de partes derivadas da divisão. Sob tal perspectiva, o meio 

ambiente é juridicamente indivisível, dada a dificuldade de se pensar que o ambiente mantenha 

seu valor209 intrínseco se dividido em partes teoricamente iguais.  

Tanto assim que o mandamento constitucional não prevê que cada parcela da 

coletividade seja titular de uma parcela do ambiente; ao revés, determina competir tanto ao 

Poder Público quanto à coletividade “o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”, enquanto bem de uso comum do povo. Esse raciocínio encontra respaldo no 

nascedouro da doutrina do Direito Ambiental Internacional, que pode ser sintetizado em uma 

das primeiras lições de Phillipe Sands, a partir do “reconhecimento de que a interdependência 

ecológica não respeita fronteiras nacionais e que problemas inicialmente considerados como 

assuntos de competência doméstica tem implicações internacionais”210.  

 
207 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 80.  
208 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 443. 
209 Ainda que o valor maior do meio ambiente não seja adequadamente aferível apenas e tão somente sob a 

perspectiva econômica, como costuma fazer o sistema jurídico para avaliar a possibilidade de divisão de um bem. 

Mesmo assim, entende-se que do ponto de vista jurídico, o meio ambiente perderia valor intrínseco se dividido. 

Em referência às lições de Orlando Gomes (Introdução ao direito civil, Op. cit., p. 175) sobre o critério da 

divisibilidade, o meio ambiente dividido em parcelas não redundaria em parcelas autônomas, “da mesma espécie 

e qualidade do todo dividido”.  
210 SANDS, Phillipe. Principles of International Environmental Law, Op. Cit., p. 3. Tradução livre de uma parte 

do seguinte trecho: “It is now widely recognised that the planet faces a diverse and growing range of 

environmental challenges which can only be addressed through international co-operation. Acid rain, ozone 

depletion, climate change, loss of biodiversity, toxic and hazardous products and wastes, pollution of rivers and 

depletion of freshwater resources are some of the issues which international law is being called upon to address. 

Since the mid-1980s, the early international legal developments which addressed aspects of the conservation of 
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Enfim, sob o prisma da divisibilidade, a solução passa por considerar o bem ambiental 

intrinsecamente considerado como indivisível, à luz do artigo 88 do Código Civil211, em virtude 

da existência de comandos legais (desde o artigo 225 da Constituição Federal, passando por 

tantos dispositivos legais infraconstitucionais, como os constantes da Lei 6.938/1981 e da Lei 

12.651/2012, o artigo 1.228, parágrafo primeiro, do Código Civil, dentre tantos outros) que 

justificam a indivisibilidade jurídica.  

A categorização do meio ambiente como bem indivisível pode trazer alguma 

repercussão de ordem técnico-jurídica no campo obrigacional, ao se analisar a solidariedade 

entre agentes. Como ver-se-á no capítulo 2, a (in)divisibilidade da obrigação ou do bem objeto 

da obrigação, assim como o tipo de obrigação exigível (prestação principal ou equivalente em 

perdas e danos), podem, em tese, repercutir, na forma de solidariedade de devedores. 

A temática da divisibilidade também sugere análise sob outra perspectiva, a do titular 

do bem ambiental que compõe o meio ambiente. Por óbvio, a única conclusão possível é que a 

parcela intangível do bem ambiental é indivisível da parcela tangível. Quer-se com isso dizer 

que, aos sujeitos de direito interessados em na apropriação dos bens ambientais, é inadmissível 

pensar que, sendo os efeitos da aquisição da titularidade (usar fruir e dispor) limitados à parcela 

tangível do bem, estaria o titular desobrigado de qualquer comportamento ligado à parcela 

intangível do mesmo bem.  

A leitura contemporânea em torno do direito de propriedade admite que o exercício de 

tal posição jurídica não compreenda apenas direitos, mas traga consigo deveres ou ao menos 

limitações inerentes ao status de proprietário. Na lição de Patrícia Faga Iglecias Lemos: 

 

(...) a partir do momento que se reconhece a possibilidade de introduzir obrigações ao 

titular do direito de propriedade, surge um direito de preservação da coisa, que passa 

a ser superior ao direito de propriedade.  

O direito à preservação de bens culturais, naturais e/ou artificiais passa a fazer parte 

dos interesses difusos e se sobrepõe à vontade do particular. Daí surge o chamado bem 

socioambiental, que depende do cumprimento da função social e também do respeito 

à fauna, à flora etc. (...) 

Dessa forma, podemos reconhecer que um bem de propriedade privada pode, ao 

mesmo tempo, ser configurado como pertencente ao patrimônio de titularidade difusa, 

por ser importante, e implicar um dever de preservação para as presentes e futuras 

gerações. Tanto é assim que o sistema de responsabilidade civil aplicável terá uma 

 
natural resources have crystallised into an important and growing part of public international law. The conditions 

which have contributed to the emergence of international environmental law are easily identified: environmental 

issues are accompanied by a recognition that ecological interdependence does not respect national boundaries 

and that issues previously considered to be matters of domestic concern have international implications. The 

implications, which may be bilateral, subregional, regional or global, can frequently only be addressed by 

international law and regulation.”. 

211 “Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade 

das partes.”  
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tônica toda especial, com, entre outros aspectos, o abrandamento do nexo de 

causalidade (...).212 

 

Cada bem ambiental, portanto, traz em si uma composição dúplice e indivisível de 

interesses jurídicos, a se amoldar ao conceito de dupla titularidade do bem ambiental,proposto 

por Patrícia Faga Iglecias Lemos: a primeira parte, tangível e passível de apropriação pelos 

sujeitos de direito, consubstanciada nos corolários do direito de propriedade, como 

tradicionalmente se conhece, mas cujo exercício não pode levar à apropriação individual213 da 

segunda parte, intangível, pertencente a uma titularidade indeterminável, de ter acesso a um 

meio ambiente equilibrado e sadio, bem de uso comum do povo.  

Há, portanto, uma inquestionável correlação fática e jurídica entre os bens ambientais 

individualmente considerados e o meio ambiente. Dado o caráter universal, intangível e 

ilimitado do meio ambiente, sua proteção se dá de forma indireta, ou seja, por meio da proteção 

dos bens ambientais singulares. Proteção que, por sua vez, materializa-se por meio de imposição 

de comportamentos comissivos e omissivos à coletividade como um todo e, em especial, aos 

titulares de tais bens ambientais, seja na forma de imposição de deveres, seja na forma de 

imposição de limites ao exercício dos consectários da posição de titular de determinado bem. É 

o que passar-se-á a debater no capítulo seguinte. 

 

1.5.3. Há condomínio nos bens ambientais? 

 

Partindo da compreensão de que bens ambientais possuem um traço dúplice, que 

comportam sobreposição de direitos, avalia-se se haveria condomínio nos bens ambientais entre 

seus titulares e a coletividade, enquanto titular do direito de preservação e acesso ao meio 

ambiente equilibrado e sadio. Assim se procede porque, caso se conclua pela existência de uma 

relação condominial, as esferas de direitos e deveres do titular do bem ambiental e da 

coletividade, reciprocamente, podem ser (ainda que em tese) impactadas no plano obrigacional.  

A doutrina pátria define o condomínio como um direito real, em que há “a conjugação 

em duas ou mais pessoas, da titularidade de direito de propriedade, sobre uma coisa, ao mesmo 

tempo.”214. O exercício de tal titularidade, em relação a uma coisa indivisa, realiza-se por meio 

 
212 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., pp. 99/101. 
213 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 84.  
214 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: direito das coisas, 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019, p. 88. 



64 
 

de divisão da propriedade em frações ideais215, divisão essa de natureza declarativa216, “já que 

o direito de cada proprietário existe em conjunto sobre a coisa comum, não sobre uma porção 

determinada dela”217. Trata-se, na lição de Washington de Barros Monteiro e Carlos Alberto 

Dabus Maluf, da aceitação da teoria da subsistência pelo ordenamento civil brasileiro, segundo 

a qual cada condômino pode exercer o direito de propriedade sobre toda a coisa, observados os 

limites impostos “pelos iguais direitos dos iguais consortes”218 e pela destinação da coisa219.  

À primeira vista, a definição do instituto afasta o pretenso condomínio entre a 

coletividade e o titular de um bem ambiental. Se o requisito subjetivo (pluralidade de sujeitos) 

estaria satisfeito, não se pode afirmar o mesmo sobre o elemento objetivo, consistente no 

exercício concomitante dos consectários da propriedade sobre a totalidade da coisa indivisível.  

A partir das lições doutrinárias acima, concluiu-se que a coletividade indeterminada é 

titular de um direito difuso de preservação do meio ambiente e não de uma fração ideal do 

direito de propriedade de cada bem ambiental. Quer dizer, o interesse jurídico da coletividade, 

que é tutelável, desagua em um direito exigir a preservação do meio ambiente nos limites 

legalmente postos. Por mais que o exercício desse direito reflita em cada bem ambiental, não 

se pode igualá-lo ao direito de propriedade conferido ao titular do bem ambiental.  

Seria igualmente ilógico pensar, sob a ótica da relação obrigacional e patrimonial, que 

o titular do bem ambiental fosse condômino da coletividade em relação ao direito de 

preservação do meio ambiente, pela simples razão que o titular do bem ambiental não poderia 

ter legitimidade para exigir um direito contra si mesmo. O direito da coletividade em ter acesso 

a um meio ambiente equilibrado, preservado e sadio ingressa na esfera jurídica do titular do 

bem ambiental como um dever gerador de comportamentos omissivos ou comissivos, como 

ver-se-á no capítulo seguinte.  

Evidente que o próprio titular de um bem ambiental é beneficiado (quiçá de maneira 

mais direta e perceptível que a coletividade, em determinados casos) com a manutenção de uma 

qualidade ambiental, quando cumpre os deveres de preservação e exercício regular dos direitos 

de propriedade. Ou mesmo quando não o faz voluntariamente e é compelido a fazê-lo por 

comando judicial. Mas isso não o torna, para fins jurídicos (sob a ótica de legitimidade, no 

 
215 PEREIRA. Lafayete Rodrigues. Direito das coisas, adaptação ao Código Civil por José Bonifácio de Andrada 

e Silva, edição histórica, volume I. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 119. 
216 TRABUCCHI, Alberto. Instituzioni di Diritto Civile. Padova: Editora CEDAM, 1953, p. 366. 
217 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: direito das coisas. Op. cit., p. 88.  
218 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, vol. 3: direito das coisas, Washington de Barros 

Monteiro / Carlos Alberto Dabus Maluf, 44ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 262. 
219 DÍEZ-PICASO, Luis, GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho civil, Vol. III, Derecho de cosas y derecho 

inmobiliario registral, 6ª ed., Madrid: Editora Tecnos, 1997, p. 82. 
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direito material, e capacidade postulatória, na esfera processual) titular do direito de 

preservação. Tal direito, ou interesse, tem sua titularidade restrita à coletividade difusa.  

Trata-se, enfim, de interesses jurídicos distintos, e de certo modo opostos (na hipótese 

de o exercício dos direitos de propriedade violar o direito a um meio ambiente equilibrado e 

sadio). Para que fosse possível falar em condomínio, ainda que no plano teórico, seria 

necessário vislumbrar a existência de um bem ou direito (superando a limitação das relações 

condominiais ao campo dos direitos reais)220 que fosse concomitantemente exercido pelo titular 

do bem ambiental e pela coletividade.  

Não havendo relação condominial entre a coletividade e o titular dos bens ambientais, 

não há como se admitir que a coletividade possa posicionar-se perante o titular de um bem 

ambiental para invocar direitos que a lei confere aos condôminos em geral, como interferir na 

destinação da coisa, colher frutos, preferência na aquisição de quotas ideais e, no limite, exigir 

a extinção do condomínio221.  

Aliás, a extinção de condomínio, nessa hipótese, pretensamente teria como resultado 

a separação entre a parcela intangível do bem ambiental da sua parcela tangível. Tal conclusão 

violaria o que se sustentou acima em sentido contrário como a única solução possível, 

harmônica ao sistema, quando se pensa em preservação do meio ambiente por via transversa.  

As pretensões a serem exigidas pela coletividade se concentram nos deveres previstos 

em lei para a proteção do direito ao meio ambiente equilibrado, o que não confere à coletividade 

qualquer direito de interferência nos exercícios regulares do direito de propriedade.  

 

1.6. Reminiscências sobre Law and economics e o meio ambiente: meio ambiente como 

merit good 

 

Como se extrai das considerações anteriores sobre os princípios da precaução, da 

prevenção, do poluidor-pagador e do protetor-recebedor, a aplicação desses princípios na teoria 

da responsabilidade civil ambiental guarda certa correlação com as doutrinas que entrelaçam o 

Direito e a Economia, referenciadas como Análise Econômica do Direito ou Law and 

Economics. Aliás, é inegável o envolvimento dos estudos de impactos econômicos na 

responsabilidade civil em geral, não sendo diferente com a responsabilidade civil ambiental.  

 
220 DÍEZ-PICASO, Luis, GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho civil, Vol. III, Derecho de cosas y derecho 

inmobiliario registral, 6ª ed. Madrid: Editora Tecnos, 1997, p. 79.  
221 Vide ensaio de Washington de Barros Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf sobre tais direitos e deveres 

(Curso de direito civil, vol. 3: direito das coisas, Op. Cit., p. 263 a 284).  
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Não se prestará neste tópico a desenvolver análise aprofundada de todos os entrelaces 

entre Direito, Economia e seus desdobramentos no campo da responsabilidade civil. Apenas 

chamar-se-á a atenção para uma reflexão em torno da eventual adequação da alocação das 

externalidades derivadas do uso de bens ambientais, tomando-se como esteio algumas reflexões 

de Guido Calabresi, a respeito do conceito de merit good, na obra The future of law and 

economics222. 

Para Guido Calabresi, o termo merit good se aplica a dois tipos distintos de interesses: 

alguns são bens que um número significativo de pessoas não quer ver precificado, sob pena de 

se diminuir a utilidade de tais bens para um significativo grupo de pessoas; seriam “pérolas 

impagáveis”; o outro grupo de bens envolveria bens que até poderiam ser precificados, mas 

cuja alocação de custos no sistema vigente de distribuição de riquezas seria altamente 

indesejável para uma parte significativa de pessoas, porque permitiria aos ricos superarem os 

pobres na utilização de tais bens223. Adiante, afirma o autor que o direito a “certo nível de 

proteção do meio ambiente” seria uma das possíveis espécies de merit good224. 

A resistência em lidar com as externalidades negativas derivadas do uso dos merits 

goods também se explicaria pelo fato de que tais externalidades representam um sofrimento 

psíquico imposto às pessoas. Portanto, tais externalidades têm mais conexão com custos morais 

do que com custos econômicos imediatos, sugerindo que a mera acomodação dos custos não 

seria adequada para lidar com tais externalidades, portanto225.  

Em adição a tudo o que foi analisado nos tópicos anteriores, conclui-se que, se a 

importância de preservação do meio ambiente é tal que não se aceita a redução da proteção 

ambiental a equações econômico-financeiras de indenização e compensação. A proteção do 

 
222CALABRESI, Guido. The future of law and economics – essays in reform and recollection. New Haven and 

London: Yale University Press, 2016. Calabresi explica de forma sintética a diferença das duas vertentes: enquanto 

Posner, mencionado como mentor da Análise Econômica do Direito, faz uso das teorias econômicas para criticar 

e alterara a lei, Calabresi faz, na doutrina de Law and Economics, em parte o que Posner propõe, e também usa a 

lei para sugerir alterações nas teorias econômicas (p. 17). Essa última visão parece encaixar-se melhor às reflexões 

lançadas ao longo deste Capítulo 1.  
223 Idem, p. 26. Adaptação, resumo e tradução livre de: “I believe that what are appropriately termed merit goods 

come in two types. Some are goods that a significant number of people do not wish to have ‘priced’. That is, to put 

it in a more traditional way, they are goods whose pricing, in and of itself, causes a diminution in utility for a 

significant group of people. They are “pearls beyond price” – at least we would ideally like to view them as such 

– whose commodification is in itself costly. But other goods, to which the term “merit” is appropriately applied, 

are goods whose pricing is not intrinsically negative. They are goods whose bearing a market price is not, in itself, 

costly, but whose allocation through the prevailing distribution of wealth is highly undesirable to a significant 

number of people. It is not their pricing that is objected to by many; it is the capacity of the rich to outbid the poor 

that renders their allocation through the ordinary market unacceptable, utility diminishing, and therefore ‘costly’ 

to many people.” 
224 Ibidem, p. 43. O autor afirma que o direito a certo nível de proteção se enquadra na segunda hipótese. Não se 

descarta, de todo modo, que possa se enquadrar em qualquer delas.  
225 Ibidem, p. 37. 



67 

 

meio ambiente, portanto, sob a ótica de law and economics, equipara-se a um merit good, pois 

o custo moral (aliás, não só o moral, mas a própria existência digna, a depender dos níveis de 

degradação ambiental), que seria imposto à sociedade com a redução de tal benefício, seria 

muito maior que os custos financeiros de manutenção de toda a estrutura necessária para a 

preservação do ambiente.  

Além disso, a valoração do meio ambiente como um merit good tende, ao menos em 

tese, a equalizar as chances de fruição do meio ambiente pela coletividade indeterminada, 

afastando-o de uma noção econômico-financeira privatista, de que a deterioração do meio 

ambiente pudesse ser sempre quantificada economicamente e, então, indenizada, o que 

permitira aos mais ricos concentrar as decisões de como agir em relação ao meio ambiente226.  

Essa visão, inclusive, acomoda a aplicação das doutrinas aglutinadoras do Direito e 

Economia aos ideários do ordenamento civil-constitucional vigente, evitando-se os riscos 

apontados pela doutrina civilística de que não se deve “esgotar a interpretação do enunciado 

legislativo em uma valoração exclusivamente econômica”, pois o papel do jurista não pode ser 

reduzido a tal análise “individualista, materialista e conservadora”, reduzida a termos 

“econômicos e utilitaristas”, porque deve redundar em “intervenções voltadas a realizar a 

justiça e os valores existenciais”227. 

As reflexões em torno do merit good permitem melhor alinhamento entre a teoria de 

Law and economics e as leituras integrativas que as avaliações deste capítulo 1, como um todo, 

recomendam. Deve-se fugir das interpretações extremadas e dicotômicas, que contrapõem 

atividades econômicas e proteção ao meio ambiente. Da mesma forma, deve-se evitar uma 

análise puramente econômica dos fenômenos jurídicos, buscando-se o equilíbrio: 

 

A economic analysis, como teoria global do direito conforme uma racionalidade de 

mercado, postula que todas as avaliações devam se esgotar no perfil econômico. Não 

é assim: as soluções jurídicas são adotadas sobretudo com base no consenso político, 

de forma que o <<paneconomicismo>> é desorientador porque desprovido de 

parâmetros valorativos próprios do ordenamento jurídico. Não se nega que o emprego 

de esquemas e critérios microeconômicos seja útil, antes de tudo na elaboração das 

leis. Todavia, é necessária a consciência de que, se é verdade que a análise custo-

benefício contribui para realizar a eficiência, esta sozinha não é capaz de representar 

a especificidade e a complexidade da ciência jurídica. Portanto, nenhuma postura de 

 
226 Deve-se ter em conta, em vista das reflexões sobre o princípio do poluidor-pagador no item 1.4.3 acima, que a 

proposta de tal princípio não é permitir a precificação da destruição, mas retirar do poluidor, por meio de sanções 

posteriores ao dano, eventuais ganhos econômicos que o poluidor possa ter auferido com o ato danoso ao meio 

ambiente.  
227 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Op. cit., pp. 105/106. Em coro com tais 

conclusões, Ana Maria Nusdeo leciona que em “[...] geral, as técnicas neoclássicas de valoração são criticadas 

pela insuficiência do critério individualista para dar conta do desafio da equidade para com as futuras gerações”. 

(Op. cit., p. 24) 
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exclusão preconceituosa diante da new law-and-economics literature, mas nem 

mesmo uma sua recepção incondicionada e apressada.228 

 

Conclui-se, portanto, que a doutrina de law and economics acomoda leituras 

complementares para a temática da proteção do meio ambiente, não se limitando à aplicação de 

indenizações financeiramente quantificáveis, dada a natureza não patrimonial da principal 

externalidade derivada da degradação ambiental. É de se notar que o fato de não ser o único 

caminho possível não significa dizer que a imposição de elevadas indenizações punitivas deva, 

então, ser considerada inútil. A ideia de aproximar o meio ambiente de um bem inalienável229, 

sob a ótica da liablity rule como market strucutre, tampouco contradiz as reflexões anteriores 

sobre o princípio do poluidor-pagador.  

É dizer: a sociedade não quer, em absoluto, trocar a proteção conferida ao meio ambiente 

por uma quantia de dinheiro destinada, seja ela destinada a um fundo, ou mesmo a uma eventual 

coletividade determinada. Mesmo assim, pode haver utilidade e coerência na imposição de 

elevadas condenações aos causadores de danos ambientais, pois o que se visa com tais 

indenizações é que funcionem como ferramenta de desestímulo ao comportamento indesejado 

(deterrence).  

Os agentes devem saber que um dado sistema jurídico aceita a imposição de elevadas 

penalidades para aqueles que causem danos ambientais, justamente porque, à luz das reflexões 

acima, a sociedade não pretende precificar a preservação do meio ambiente. Ao contrário, 

observadas as limitações legais, pretende dar ao meio ambiente a veste da inalienabilidade.  

A construção baseada no conceito de deterrence, contudo, parece não ser suficiente para 

toda e qualquer circunstância ligada à preservação do meio ambiente, incluindo a casuística 

central deste estudo: a transmissão de titularidade de um bem imóvel socioambiental, na qual 

cabem interpretações a respeito dos deveres e responsabilidades que, em tese, recaem sobre o 

adquirente, em virtude de danos causados pelo alienante.  

É aqui que se vislumbra a possibilidade de se questionar o alinhamento da imposição de 

indenizações extrapatrimoniais ao adquirente de um bem imóvel socioambiental, a partir de 

todo o arcabouço principiológico discutido neste capítulo 1, caso o adquirente não tenha agido 

com culpa, ou, de forma mais abrangente, caso seu comportamento não seja moralmente 

merecedor de reprimenda230. 

 
228 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Op. cit., p. 107. Destaques no original.  
229 CALABRESI, Guido. The future of law and economics – essays in reform and recollection. Op. cit., p. 120.  
230 A reflexão guarda alguma equivalência e inspiração no trabalho de Daniel de Andrade Levy sobre ilícito e culpa 

e o caráter embutido de pena nas indenizações (In Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das 

condutas lesivas, São Paulo: Atlas, 2012, p. 34/48), cujo tópico é assim concluído: “Pena e indenização parecem 
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Volta-se às reflexões de Guido Calabresi para se ter em mente o aspecto complementar 

entre as diferentes vertentes da liability rule, de forma que as vantagens de ambas (pure pricing 

e command) podem ser exploradas em um processo decisório231. Segundo explica o autor, as 

variações de leitura da liability rule não precisam ser excludentes entre si.232  

Além de reforçar a possibilidade de que a liability rule pode ser aplicada de diferentes 

formas, inclusive de forma mesclada (market structures e command strcutures), não se ignora 

que a regra de responsabilidade (liability rule) por comando (command) pode pura e 

simplesmente derivar de vontade sociopolítica, independentemente de o resultado entregar 

melhor ou pior eficiência econômica, por consignar um posicionamento ideológico daquele 

sistema.  

O tema eficiência, a propósito, sugere reflexão complementar. Sendo o meio ambiente 

um merit good protegido constitucionalmente, por opção sociopolítica, sobre o qual recai o 

princípio da solidariedade geracional, não há dúvidas de que nenhuma equivalência ou 

compensação econômica será suficiente para reparar os danos não patrimoniais derivados da 

perda do meio ambiente. Logo, sob uma perspectiva pura de law and economics, a preservação 

do meio ambiente deve ser o foco de eficiência da regra jurídica. 

Ao se dirigir tais reflexões para a casuística central do estudo (aquisição de bem imóvel 

socioambiental), faz sentido pensar em modular a aplicação das normas de responsabilidade 

civil entre alienante e adquirente de um bem imóvel socioambiental de forma desigual, caso 

tais agentes demonstrem comportamentos diferentes no tocante aos atos de preservação do meio 

 
se confundir e se misturar no âmbito do dano moral: eis o primeiro passo a fim de se reconhecer a dificuldade 

que as sociedades romano-germânicas encontram, até hoje, para dissociar as duas ideias. Surgidas fusionadas 

nas sociedades primitivas, a pena foi progressivamente avocada pela autoridade estatal no Império Romano, 

antes de ser novamente resgatada pelo Direito Privado, a fim de legitimar a compensação do dano moral. É esse 

movimento parabólico que tentamos mostrar aqui. Impossível negar, hoje, o ressurgimento do desejo punitivo no 

âmbito do Direito Privado, cuja Responsabilidade Civil tem sido o instrumento mais eficiente”. 
231 CALABRESI, Guido. The future of law and economics – essays in reform and recollection. Op. cit., p. 34.  
232 Idem, p. 126/127: “[…] not only modified markets and modified command structures exist; the two, in fact, 

meld into each other, such that clear lines as to which approach dominates may be very hard to draw in a given 

instance. Why is it difficult to distinguish these different uses of the liability rule? There are, I think, at least two 

reasons, […]. First, […] command structures represented by firms might be employed not only where, and 

because, they were cheaper than markets, but also because people liked command structures. In other words, […] 

there are goods that are both ends and means. […] Arguments can and should be made with respect to the use of 

command structures and market structures based on their relative capacity to get us results. But such analysis is 

incomplete, for it leaves out why some would want to use a market or a command structure even when it is less 

efficient, more costly, than some alternative. It fails to consider that some people like markets, while others like 

command, and that this preference is in their utility functions. […] What needs to be added here is that the same 

holds for the wide-ranging use of mixed command and market structures and, specifically and importantly, for the 

use of the liability rule in all of its varied forms. […] The liability rule is used to approach what a market would 

do but can’t, efficiently. It is also used to approach what direct collective allocations would do but can’t, efficiently. 

The liability rule may also be used, however, because it is in an approach that a social democratic polity likes, in 

and of itself” (destaques no original).  
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ambiente, que é o que mais interessa ao sistema jurídico, especificamente no tocante à 

imposição de indenizações com nítido viés punitivo. Isso porque a categoria de dano exemplar, 

ou punitivo (com alguma carga de reprimenda moral), ganha “autonomia em torno da conduta 

do ofensor, e não mais da vítima”, assumindo, “[...] sem constrangimentos, uma função 

punitiva”233. 

Não parece, enfim, haver trava na doutrina de Law and economics para que, na 

casuística em exame, o sistema jurídico imponha ao causador efetivo do dano o dever de arcar 

com pesadas indenizações derivadas da ocorrência do dano ambiental, cujas roupagens serão 

avaliadas de forma mais detalhada no capítulo 3. Com relação ao titular diligente no 

cumprimento dos deveres de proteção ao meio ambiente, tais pesadas indenizações não devem 

ser aplicadas, como forma de reconhecimento da conduta desejada e, consequentemente, de 

estímulo a tal comportamento, em alinhamento à ideia prevalente no tort Law Norte-

Americano, de que não se pode considerar condenação ao pagamento de punitive damages “em 

caso de simples negligência e, portanto, muito menos em casos de responsabilidade 

objetiva”234.  

Quiçá essa reflexão possa ser considerada, inclusive, como uma aplicação do princípio 

do protetor-recebedor no campo próprio da responsabilidade civil. A ideia não será esgotada 

neste tópico; ao contrário, será desenvolvida novamente nos capítulos 2 e 3, quando se tratará, 

respectivamente, do processo obrigacional e das regras legais de imputação de responsabilidade 

ao adquirente.  

Tampouco se pretende, neste tópico, adiantar a avaliação das diferentes rubricas dos 

potenciais interesses juridicamente tuteláveis em relação a atos danosos ao meio ambiente. Tal 

tarefa será desenvolvida no capítulo 3. Essas menções são aqui lançadas em vista da inexorável 

correlação entre as reflexões entre Direito e Economia, o aspecto comportamental do agente e 

os possíveis interesses violados, para viabilizar a conclusão deste tópico de viés interpretativo.  

A propósito, Guido Calabresi usa diferentes expressões para detalhar quais tipos de 

rubricas podem compor uma indenização com viés de desestímulo, fazendo-o 

propositadamente235, para indicar que uma liability rule aplicada ao caso concreto pode ser 

 
233 LEVY, Daniel de Andrade. Responsabilidade civil: de um direito de danos a um direito das condutas lesivas. 

São Paulo: Atlas, 2012, p. 54.  
234 Idem, p. 58. E a lição é assim concluída (pp. 58/59): “Nessa última hipótese, ainda que se trate de situação 

enquadrada pela responsabilidade objetiva, somente poderá ser concedida uma indenização punitiva caso 

provado o dolo ou a culpa grave do agente. Ou seja, não será mister provar a culpa do agente para simples fins 

de reparação, mas será necessário prová-la caso se busque a sanção.”.  
235 “CALABRESI, Guido. The future of law and economics – essays in reform and recollection. Op. cit., p. 128: 

“I have, of course, used the terms “price”, “penalty” and “assessment”, above, intentionally to indicate when the 

liability rule is being used, respectively, in place of a market, in place of a command, and for reasons having to 
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usada para repor um ganho, pelo valor de preço de mercado (regra de mercado), para impor 

uma indenização (command) e também, em geral, trazer juízo de valor de um desejo ideológico.  

Ao pensar na composição de uma indenização por desestímulo, em que se aglutinam 

preço, comando e valoração ideológica, nos casos de responsabilidade civil ambiental, o preço 

corresponderia, sob a perspectiva econômica, aos ganhos experimentados pelo causador do 

dano com a economia dos gastos financeiros necessários à preservação do meio ambiente. O 

comando e a valoração, por sua vez, sugerem aproximação ideológica, no sentido de punir o 

agente que agiu de forma contrária ao desejado pelo ordenamento.  

Pensando no adquirente, que está exposto à aplicação de responsabilização objetiva e 

solidária por atos imputáveis ao alienante, naquilo que diz respeito ao imóvel objeto da 

transação, é virtualmente impossível a ele tentar apurar o montante desse preço e embuti-lo no 

objeto da negociação da aquisição. Importante: não se está aqui considerando o vocábulo 

“price”, como usado por Guido Calabresi, como o custo direto e imediato de realizar 

providências técnico-ambientais para regularizar eventual pendência administrativo-ambiental 

(produção de laudo técnico, georreferenciamento , averbação de áreas de proteção ambiental 

etc.), aferível por meio de uma auditoria de compra e venda (due dilligence) e, portanto, 

poderiam ser assumidas pelo adquirente (em termos de custos) e descontados do montante 

transacionado.  

Sobre o “command” e o “assessment”, ambos presumidamente ligados aos fundamentos 

ideológicos do sistema (no caso do sistema normativo brasileiro, a proteção do meio ambiente), 

caso o adquirente demonstre conduta voltada à reparação dos danos ambientais identificados 

no imóvel adquirido, parece carecer de senso ideológico imputar, ao adquirente, indenização 

composta dessas rubricas. 

Sob a ótica das teorias que compõem a liability rule, conforme explorado pela doutrina 

de Law and economics, assumindo o meio ambiente como um merit good, protegido 

ideologicamente pelo sistema normativo, conclui-se que a adoção de tratamentos diversos ao 

alienante (causador direto do dano) e ao adquirente, no tocante à imposição de pagamento de 

indenizações com viés de deterrence, é aceitável, em tese, desde que o adquirente esteja a adotar 

posturas em benefício da proteção e recuperação do meio ambiente.  

 

 
do with its own ideological desirability.” But I must confess that, in many instances, I cannot say which of the 

three is represented by the charge made under the liability rule. It is often difficult to say, not only because the 

effect of ideological desires for libertarianism, collectivism, or social democracy may be hard to weigh in 

particular situations, but also because the use of markets, commands, and hybrids of the two, like liability rules, 

may stem from their cost-effectiveness rather than from their inherent desirability” (destaques no original).  
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1.7. Conclusões parciais 

 

O desenvolvimento de atividades econômicas e a exploração de recursos naturais 

continuam não apenas permitidas pelo ordenamento, mas reconhecidas como formas de se 

alcançar propósitos constitucionais, como a realização da autonomia da vontade e a própria 

dignidade da pessoa humana. Há, por outro lado, normas de proteção ao meio ambiente 

presentes desde a Constituição até leis e regulamentos administrativos, que podem implicar em 

restrições aos direitos de particulares, não deixando dúvidas que o ordenamento brasileiro 

absorveu a evolução do Direito Ambiental e concedeu elevada importância ao meio ambiente, 

que, em poucos anos, saiu de um status de “nada-jurídico ao ápice da hierarquia normativa”236. 

Ao que se extrai das normas postas, o temperamento dos corolários da autonomia 

privada e do exercício dos direitos emanados da posição de proprietário, com os princípios 

relacionados ao meio ambiente, tem pano de fundo antropocêntrico. No ordenamento jurídico 

pátrio vigente, o equilíbrio do sistema é buscado não por deleite e ode à natureza, como apregoa 

a tese do deep ecology, mas para que a espécie humana perpetue sua existência, para a qual o 

consumo dos recursos naturais é evidentemente indispensável. Se muito, como apontado por 

algumas lições de doutrina, poder-se-ia qualificar tal antropocentrismo como mitigado. 

O meio ambiente é, portanto, reconhecido como bem jurídico autônomo, intangível, 

distinto dos bens físicos cujas relações o compõem. O direito a um meio ambiente equilibrado 

e sadio pertence à coletividade, não aos titulares dos bens ambientais. Todavia, a participação 

de cada bem ambiental na formação do meio ambiente, enquanto bem intangível e difuso, é 

inquestionável. É necessário, então, limitar o exercício dos corolários do direito de propriedade, 

a partir de uma “rede completa de direitos e obrigações determinados pelo uso, com vista a 

assegurar a harmonia ecológica e a solidariedade interpessoal”237.  

Essa aparente incongruência na reunião dos interesses privados e coletivos nos bens 

ambientais se resolve pela dupla titularidade do bem socioambiental. Tal noção, todavia, não 

deve ser confundida com uma relação condominial, posto que a coletividade, titular do direito 

de preservação do meio ambiente, não é coproprietária da parte tangível e apropriável do bem 

socioambiental, tampouco o proprietário do bem socioambiental pode ser considerado 

condômino (com o significado que o vocábulo possui no ordenamento jurídico) da coletividade, 

quanto ao exercício da posição jurídica de titular do direito a um meio ambiente sadio e 

equilibrado. 

 
236 BENJAMIN, Antonio Herman. Direito constitucional ambiental brasileiro. Op. cit., p. 61. 
237 OST, François. Op. cit., p. 58. 
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Em reforço às normas positivas constitucionais e infraconstitucionais, o sistema jurídico 

brasileiro absorveu, de forma expressa ou implícita, uma série de princípios de Direito 

Ambiental relacionados diretamente aos formatos de exploração dos consectários do direito de 

propriedade, os quais têm por objetivo maior contribuir para a aplicação de tais normas para se 

promover o desenvolvimento sustentável.  

Devem, quando aplicados, contribuir para a construção da ordenação e unidade do 

sistema, atentos à realidade social objeto da ciência jurídica da qual fazem parte, sempre em 

linha com o primado constitucional238.  

A propósito, a Constituição Federal ganha enorme relevância em meio a essa extensa 

rede de normas e princípios de proteção ao meio ambiente. Como norma hierarquicamente 

superior, torna-se moldura e bússola à qual todas as interpretações das diferentes fontes 

normativas devem obediência: 

 

Cada norma é colocada por uma norma superior: no ápice da hierarquia está a 

Constituição, cujo fundamento reside na sua legitimidade. A legalidade, portanto, não 

é somente o respeito da lei mas, sobretudo no sistema constitucional, é exigência de 

reconstrução dos nexos entre múltiplas fontes operantes no mesmo território, fontes 

legitimadas pela Constituição e que encontram composição na sua unidade axiológica. 

Isto significa que cada forma de poder que se exprima por meio de regras ou princípios 

– e, portanto, também cada espécie de poder normativo lato sensu ‘privado’ – não 

poderá ser exercido senão dentro da unidade construída pela Constituição e mantida 

por um método hermenêutico que dela se faça instrumento consciente: unidade não 

dogmática, mas jurídica; não totalitária, mas democrática; não absoluta, mas mediada 

por relações de preferência e compatibilidade entre os direitos fundamentais.239 

 

O arsenal teórico e principiológico que alicerça o sistema jus ambiental brasileiro, 

portanto, deve servir como conciliador de interesses nas hipóteses de conflito entre os diferentes 

interesses juridicamente tutelados, mormente os privados e os coletivos. Os princípios podem, 

inclusive, ser tomados como normas, agindo de forma integrativa tanto “em relação ao sistema 

interno, do qual fazem parte, e no concernente ao sistema social no qual, externamente, o 

ordenamento encontra-se inserido.”240.  

Devem os princípios, portanto, ser usados como “mandados de otimização, não 

obedecendo à lógica do tudo ou nada”241. Assim, se houver colisão de princípios, “a solução 

dependerá da aplicação do princípio dos princípios (proporcionalidade), que deve buscar no 

caso concreto a solução que privilegie o princípio mais adequado à espécie, deixando incólume 

 
238 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, Op. cit., p. 170.  
239 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional, Op. cit., p. 308/309.  
240 FACHIN, Luiz Edson. Op. cit., p. 171. 
241 SARLET, Ingo W. FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p.23. 
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um conteúdo mínimo do princípio preterido”242. Dentre todos, a função socioambiental da 

propriedade aparece como princípio-síntese, cânone interpretativo das regras aplicáveis à 

relação entre o exercício dos direitos de propriedade e a preservação do meio ambiente.   

 
242 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo causal, 

Op. cit., p. 53. 
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CAPÍTULO II - DEVERES E OBRIGAÇÕES 

 

As proposições lançadas no capítulo anterior levaram à conclusão de que o meio 

ambiente e os bens ambientais são bens jurídicos distintos, titulados por entes distintos. Há 

correlação entre tais bens, considerando a construção doutrinária da dupla titularidade do bem 

ambiental, pela qual a parte intangível do bem ambiental, correspondente à sua participação na 

composição do bem jurídico meio ambiente, mesmo que pertencendo à coletividade, é 

indissociável da parte tangível do referido bem ambiental. Tanto por isso a proteção do meio 

ambiente se faz de forma transversa, é dizer, concentra-se na proteção dos bens ambientais 

singularmente considerados, especialmente por meio da imposição de condutas a seus 

titulares243.  

O ramo dos Direitos Reais traz consigo o pressuposto de que o titular de um direito de 

propriedade detém, perante todos (a coletividade), a faculdade de usar, dispor e exigir de quem 

quer que seja o respeito ao exercício dos direitos que derivam da sua posição de titular, da forma 

mais absoluta possível244, dado ser a propriedade “o mais importante e o mais sólido de todos 

os direitos subjetivos outorgados ao indivíduo”245. Essa condição é o corolário principal de tal 

ramo do Direito. Quer dizer, não é necessário que haja relação jurídica prévia entre o titular de 

um direito real e qualquer terceiro para que o titular faça jus à proteção do seu direito previsto 

em lei. 

Seriam, então, os comportamentos comissivos e omissivos impostos aos titulares dos 

bens ambientais o reverso dessa moeda? Isto é, sendo o meio ambiente bem intangível de 

titularidade difusa, indeterminada, a qualquer interessado seria facultado postular, em nome da 

proteção do bem comum, que o titular do bem ambiental fizesse ou se abstivesse de fazer 

determinado ato? Estar-se-ia, assim, no plano de deveres absolutos, ou, dito de outro modo, no 

campo de deveres reais? 

 
243 A propósito, digna de nota a conclusão de François Ost, por ocasião das reflexões sobre as bases legais da teoria 

da deep ecology: “Mas, se é pelos homens, o direito é também para os homens, e é por essa razão simples, mas 

incontornável, que a linguagem que ele fala não tem sentido senão para eles [...]” (Op. cit., p. 215), mais plausível 

instaurar “um estatuto legal dos elementos naturais, implicando deveres para os homens, [...]”, do que conceder 

“direitos aos lagos e montanhas” (Op. cit., p. 216). “Finalmente, em lugar de vestir a natureza com os ouropéis 

de sujeito de direito e confiar-lhe um papel fictício na cena judicial – levando assim, ao cúmulo, a paródia 

antropomórfica –, não será mais conveniente atribuir, definitivamente, um direito real de ação em justiça às 

associações que a defendem?” (Op. cit., p. 215/234).  
244 PEREIRA, Lafayete Rodrigues. Direito das Coisas / adaptação ao Código Civil por José Bonifácio de Andrada 

e Silva, edição histórica, v. I, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 22. 
245 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, vol. 3: direito das coisas, Washington de Barros 

Monteiro / Carlos Alberto Dabus Maluf, 44ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 15.  
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Neste capítulo serão analisados os vocábulos dever e obrigação, com o intuito de 

identificar eventuais diferenças conceituais relevantes entre eles a ponto de, em primeiro lugar, 

afirmar se tratarem de dois institutos jurídicos distintos; e, em segundo lugar (se a resposta à 

primeira reflexão for positiva), qual seria o reflexo de tal pretensa diferença para o propósito 

central do estudo?246. Também se fará o cotejo entre as conclusões alcançadas e a teoria das 

limitações ao direito da propriedade, com o fito de se depurar se a proteção ao meio ambiente 

se dá, de fato, pela imposição de deveres (ou obrigações) ao titular do bem ambiental, ou se a 

proteção ao meio ambiente deriva apenas das limitações ao exercício das faculdades conferidas 

ao titular de um bem ambiental.  

A identificação conceitual dos institutos jurídicos envolvidos na proteção do meio 

ambiente, no que toca à posição de titular de um bem ambiental, deve contribuir para uma 

análise mais completa em torno do questionamento central do estudo, a saber: a adequação e 

utilidade de se olhar para o comportamento do titular do bem ambiental, em especial em caso 

de transmissão de titularidade, tendo em mente a importância do princípio da precaução e a 

inquestionável assertiva de que todo o arcabouço legislativo ambiental deve privilegiar 

condutas que evitem o dano ambiental ou privilegiem a recuperação in natura. 

 

2.1. Dever e obrigação: sinônimos ou institutos jurídicos distintos? Análise e pertinência da 

reflexão para fins deste estudo 

 

São os vocábulos dever e obrigação (ou seus respectivos plurais) sinônimos, para fins 

de vocabulário jurídico, ou guardam entre si diferenças conceituais a justificar a conclusão de 

se tratarem de institutos jurídicos diversos? 

É possível encontrar, na doutrina, críticas em torno de uma aparente banalização do 

vocábulo (e, consequentemente, do instituto jurídico) obrigação. Na doutrina lusitana, Antônio 

Menezes Cordeiro critica o fenômeno batizado de absorção estrutural do Direito das 

Obrigações, motivado por uma necessidade de aplicação prática do direito247. Em conotação 

 
246 Para tanto, partir-se-á do pressuposto de que há distinções teóricas entre os direitos de crédito (obrigação em 

sentido técnico) e os direitos reais, conforme lição de João de Matos Antunes Varela. Após discorrer sobre as 

teorias críticas da classificação germânica e as reservas postas à relação jurídica (tópicos 6 e 7 da Introdução, pp. 

33 a 41), o autor conclui que: “(a)s afinidades realmente existentes entre as duas classes de relações não apagam, 

porém, as diferenças intrínsecas que as separam, suficientes para justificar a autonomia do seu tratamento 

legislativo e do estudo dogmático dos seus institutos.” (Das obrigações em geral, V. I, 6ª ed., Coimbra: Almedina, 

1989, p. 41). 
247 CORDEIRO, António Menezes. Direito das obrigações, 1º volume, reimpressão, Lisboa: AAFDL, 1986, p. 

18). O autor dá conta do fenômeno conhecido como absorção estrutural do Direito das Obrigações (fenômeno 

motivado pelas vicissitudes culturais e necessidade de implantação prática do Direito, da qual a responsabilidade 

civil teria sido o mais eloquente exemplo), para criticar os inúmeros “desvios” que sofreu o conceito de obrigação. 
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semelhante, Mário Júlio de Almeida Costa aponta para uma massificação do uso do vocábulo 

obrigação sem o devido cuidado, aplicando-lhe uso abrangente que o afastaria de seu 

significado técnico:  

 

[...] o termo obrigação é frequentemente usado com o alcance genérico de elemento 

passivo de qualquer relação jurídica. Neste sentido lato, apresenta-se como sinónimo 

de dever jurídico e de sujeição ou estado de sujeição. Num significado ainda mais 

amplo, abranger-se-á também o ónus jurídico.248 

 

As críticas acima mencionadas já sugerem entendimento de que se tratariam de 

institutos jurídicos distintos, embora não apontem desde logo quais seriam tais diferenças.  

É verdade que desde as primeiras lições em Direito se depara com menções ao 

vocábulo obrigação como síntese de todo e qualquer tipo de posição jurídica passiva (em uma 

dada situação jurídica) prevista em lei. Na esteira desse uso abrangente do vocábulo obrigação, 

também é comum se deparar com considerações em torno das diferentes fontes das obrigações, 

sendo tais fontes, predominantemente, a lei249 e os negócios jurídicos.  

Digna de registro a crítica de Luís Manuel Teles de Menezes Leitão sobre a 

“inadequação dogmática” da distinção entre lei e negócio jurídico como fonte das obrigações. 

Em síntese, o autor adverte que não haveria obrigações que, direta ou indiretamente, não 

tivessem a lei como origem, porque as “[...] fontes das obrigações [...] produzem um efeito de 

direito (a vinculação de alguém a realizar a outrem uma prestação) e esse efeito de direito 

verifica-se sempre porque existe uma lei a determina-lo [...]”.250  

Prossegue o autor afirmando que, da mesma forma, “não há obrigações que resultem 

apenas da lei, uma vez que existe sempre um pressuposto, seja ele um negócio jurídico ou 

outro”. Não basta, portanto, apenas a lei, e tampouco seria possível falar em obrigação que não 

tivesse como fonte remota a lei, daí porque falar apenas na lei como fonte configuraria “círculo 

vicioso”251. O autor conclui seu raciocínio ao listar como fontes das obrigações os negócios 

jurídicos, o enriquecimento sem causa e a responsabilidade civil252, esta última fonte a guardar 

estrita ligação com as reflexões desenvolvidas neste tópico. 

 
248 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações, 12ª edição, revista e actualizada, Coimbra: Editorial 

Almedina S.A., p. 65.  
249 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil, 11ª Ed., São Paulo: Atlas, 

2008, p. 6.  
250 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, 13ª ed., Coimbra: Edições Almedina 

S.A., p. 175.  
251.Idem.  
252 Idem, p. 177. O autor explica que: “Fora do campo do exercício da autonomia privada, verificam-se igualmente 

fenômenos que dão origem à constituição de obrigações, as quais nesse caso não resultam de negócios jurídicos. 

São as denominadas relações obrigacionais legais. Estas consistem em situações em que a lei atribui a 

determinados pressupostos de facto o efeito jurídico da constituição de uma obrigação, a qual surge por isso sem 
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Os negócios jurídicos, por sua vez, seriam o alicerce da disciplina do Direito das 

Obrigações253, não sendo raro, por força dessa construção, encontrar referência ao vocábulo 

obrigação (ou no plural, obrigações) como síntese da parte geral da própria disciplina dos 

negócios jurídicos. Sabe-se que o Direito das Obrigações representa um dos pilares do direito 

privado, ao ser a disciplina que se aplica, em linha de princípio, àquelas relações jurídicas 

nascidas do exercício da autonomia da vontade de duas ou mais partes. É dizer, do desejo de 

dois ou mais agentes criarem relações jurídicas dissociadas de qualquer liame jurídico anterior 

(ao contrário do que ocorre nos direitos reais e no direito de família e sucessões, por 

exemplo)254.  

E, nessa concepção clássica, o vocábulo obrigação é definido como representativo da 

posição de sujeição do devedor derivada de uma relação jurídica transitória, de cunho 

econômico, verdadeiro direito de crédito, “cujo inadimplemento enseja o credor a executar o 

patrimônio do devedor para satisfação de seu interesse”255. Dessa definição, contudo, não se 

pode automaticamente concluir que o vocábulo obrigação se presta a categorizar todo e 

qualquer comportamento relacionado ao sujeito passivo de uma situação jurídica.  

A partir da própria noção das diferentes fontes das obrigações, Flávio Tartuce propõe 

que o conceito de dever jurídico apresente conteúdo mais amplo, a abranger “(...) não só as 

relações obrigacionais ou de direito pessoal, mas também aquelas de natureza real, relacionadas 

com o Direito das Coisas”. Por isso, “(m)antém o dever jurídico relação não só com o Direito 

Civil ou o Direito Privado, mas com todos os outros ramos jurídicos”256.  

Em semelhante sentido, Francisco Amaral leciona ser o dever jurídico contraposto ao 

direito subjetivo absoluto, a saber, a  

 

[...] situação passiva que se caracteriza pela necessidade de o devedor observar certo 

comportamento (positivo ou negativo) compatível como o interesse do titular do 

direito subjetivo. Nos direitos absolutos esse dever é geral, todas as pessoas devem 

observá-lo, como é próprio dos direitos reais e dos direitos da personalidade. Na 

propriedade, por exemplo, toda a coletividade está em situação de dever relativamente 

ao titular desse direito. [...] Nos direitos relativos, como são as obrigações, o dever é 

especial, competindo apenas à pessoa vinculada pela relação jurídica, por exemplo, o 

comprador e o locatário, em relação ao vendedor e ao locador. O dever jurídico é, 

 
ter por base qualquer autovinculação das partes nesse sentido. Entre essas situam-se as fontes da denominada 

obrigação de indemnização (arts. 562º e ss.) e que a doutrina costuma designar pelo nome genérico de 

responsabilidade civil.”  
253 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., p. 21. 
254 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 105. A autonomia, ao que se extrai da lição do autor, guarda 

relação não apenas com o fato de derivar de um exercício facultativo do agente (celebra o negócio jurídico se 

quiser), como também com a constatação que as obrigações derivadas dos negócios jurídicos são dissociadas de 

relações anteriores entre os agentes.  
255 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil, Op. cit., p. 9. 
256 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2009/São Paulo: Método, pp. 38/39.  
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portanto, a necessidade de se observar certo comportamento, positivo ou negativo, a 

que tem direito o titular do direito subjetivo a este se contrapõe. Se for descumprido, 

sujeita-se o infrator às sanções preestabelecidas. O não cumprimento do dever geral 

de abstenção, nos direitos absolutos pode configurar ato ilícito, enquanto nos direitos 

relativos consiste na infração do dever especial, gerando-se, em ambos os casos, a 

obrigação de reparar o dano, a chamada responsabilidade civil257.  

 

A definição acima sugere ser a dicotomia ligada à origem do comando de sujeição do 

agente, seja a lei, um direito real ou o negócio jurídico. E, ao fazê-lo, sugere que o dever esteja 

alinhado aos direitos absolutos, exigíveis perante a coletividade, como seria o caso dos direitos 

reais, enquanto a obrigação (entendida no texto acima como o “dever especial”) possui caráter 

relacional (negocial). A distinção, portanto, residiria na origem da regra comportamental (lei 

ou negócio jurídico) e o consequente espectro de oponibilidade do direito, quando exigível por 

seu titular (erga omnes ou devedor).  

Já por esse aspecto, a distinção em torno das fontes das obrigações (acima 

correlacionada aos vocábulos dever e obrigação) se mostra importante258, especialmente no que 

toca à natureza absoluta ou relativa dos interesses jurídicos envolvidos no tema central do 

trabalho e as potenciais consequências daí advindas.  

Antes, contudo, serão explorados entendimentos doutrinários que apontam outros 

elementos diferenciadores do dever e da obrigação enquanto institutos jurídicos, por se 

considerar que tais entendimentos são relevantes para este estudo. Consigna-se, desde logo, que 

esses outros elementos diferenciadores não são colidentes com as reflexões  desenvolvidas 

acima; ao contrário, representam conteúdo complementar que contribui para um melhor 

entendimento da distinção técnica entre dever e obrigação.  

Na esteira da discussão anterior, Mário Julio de Almeida Costa consigna que a doutrina 

portuguesa não construiu unanimidade em torno da discussão sobre a exclusividade do 

vocábulo obrigação, em sentido técnico, para os direitos relativos e destaca, nesse particular, 

que os autores modernos se inclinam para não exigir o requisito de autonomia para o uso do 

vocábulo obrigação259. O vocábulo, ou melhor, o instituto jurídico obrigação também teria 

lugar nas situações jurídicas derivadas de relações jurídicas pré-existentes, de suporte fático 

normativo260, como os direitos reais, o direito de família, ou mesmo as obrigações de indenizar 

 
257 AMARAL, Francisco. Op. cit., p. 300. 
258 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., pp. 16-17. O autor ensina que “[...] convém que o estudo do 

regime jurídico das obrigações seja precedido do conhecimento de suas fontes, não só por ser esta a sede própria 

da matéria, mas para assinalar também a influência que o facto gerador da obrigação pode exercer na sua 

disciplina.” 
259 COSTA, Mário Julio de Almeida. Direito das obrigações, Op. cit., p. 106. 
260 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Op. cit., p. 81. 
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derivadas “da violação do dever negativo universal correspondente aos direitos absolutos 

(obrigações derivadas de factos ilícitos)”261. 

De fato, outros autores portugueses fazem coro à ideia. Também entendendo pela 

possibilidade de se falar em obrigação no campo dos direitos absolutos, Luíz Manuel Teles de 

Menezes Leitão sustenta que “a estrutura da obrigação autónoma e não autónoma é idêntica. O 

regime das duas é que pode divergir em maior ou menor medida, o que não impede a 

qualificação de ambas como verdadeiras obrigações”. E conclui destacando que a 

“autonomização das disciplinas de Direitos Reais e de Direito das Obrigações tem por base as 

características estruturais dos direitos a que se referem”, pelo que seria aceitável admitir e 

concluir, portanto, que “[...] surjam situações estruturalmente obrigacionais noutros ramos do 

direito, mas estas não perdem a sua natureza de obrigações em virtude de serem aí inseridas”.262 

Como se verá ao final do tópico, o raciocínio é defensável, mormente se temperado 

com outros elementos que serão adiante apontados. Compatibilizada a outras, essa proposição 

pode gerar repercussões em torno dos comandos legais aplicáveis às situações jurídicas 

estruturalmente obrigacionais, todavia derivadas de outros campos do direito, em reforço à 

importância de se identificar adequadamente a fonte da obrigação. 

O mesmo autor destaca, sem embargo, que a potencial existência de relações 

estruturalmente semelhantes à obrigação em outros campos do Direito não deve justificar a 

confusão entre dever e obrigação em sentido técnico. Para o citado doutrinador263, por exemplo, 

não se deve confundir o dever jurídico genérico, ou o dever geral de respeito, “por vezes 

impropriamente designado como obrigação passiva universal, [...], com a obrigação em sentido 

próprio, referida no artigo 397”. Interessante notar que essa advertência não repousa suas bases 

na autonomização estrutural entre direitos de crédito e direitos reais264, à luz do quanto discutido 

acima, e sim porque: 

 

Efectivamente nesta existe um vínculo específico, que se traduz numa relação jurídica 

entre credor e devedor. Pelo contrário, os direitos absolutos são direitos sem relação, 

pelo que o dever geral de respeito não passa de uma simples expressão do princípio 

do neminem laedere, não se podendo considerar como um vínculo específico que 

autorize uma pessoa a exigir de outrem uma prestação. 

O que caracteriza a obrigação em relação a essas figuras é a circunstância de 

determinada pessoa se encontrar adstrita a realizar uma específica conduta, positiva 

 
261 COSTA, Mário Julio de Almeida. Op. cit., pp. 107/108. 
262 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, Op. cit., p. 96. 
263 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, Op. cit., p. 13. A referência ao artigo 

397 é do Código Civil Português.  
264 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, Op. cit., p. 14. O autor faz referência 

à classificação germânica do Direito Civil e à dicotomia estrutural enquanto herança da “velha contraposição 

romana entre as actiones in rem e as actiones in personam”, concluindo que “o Direito das Obrigações se refere à 

transmissão dos bens, enquanto o Direito das Coisas se refere ao domínio estático dos bens”. 
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ou negativa, no interesse de outra, também determinada (ou determinável). Essa 

conduta é designada por prestação. 

 

Tanto por isso que, ao tratar da responsabilidade civil extracontratual, Dario Vicente a 

define como “o dever de reparar um dano causado por um ato ilícito que não o incumprimento 

de uma obrigação, assim como pelo risco ou pelo fato lícito.”265  

O mesmo conceito é encontrado nos ensinamentos de Antunes Varela, para quem:  

 

O direito das obrigações é o conjunto das normas jurídicas reguladoras das relações 

de crédito, sendo estas as relações jurídicas em que ao direito subjectivo atribuído a 

um dos sujeitos corresponde um dever de prestar especificadamente imposto a 

determinada pessoa. É o dever de prestar a que uma pessoa fica adstrita ao interesse 

de outra, que distingue a relação obrigacional de outros tipos próximos de relações 

(nomeadamente dos direitos reais, dos direitos de autor, dos direitos de personalidade 

e também dos direitos potestativos em geral). Daí que, tomando a parte (mais 

característica da relação) pelo todo, se possa afirmar que o objecto fundamental do 

direito das obrigações consiste nos deveres de prestação.266 

 

A ideia encontra eco na doutrina brasileira. Maurício Bunazar admite “como critério 

definidor da natureza jurídica absoluta ou relativa de um direito subjetivo a possibilidade e/ou 

necessidade ou não de sua inserção em uma relação jurídica”. A propósito, filia-se aqui à opção 

do citado autor em referir-se ao um direito absoluto como o “direito não inserto em uma relação 

jurídica”267, à luz, inclusive, de lições de doutrina portuguesa.268 

Quanto à estrutura obrigacional, Maurício Bunazar sustenta que é a partir de uma 

perspectiva estática que se pode melhor entender sua “estrutura essencial”, assim entendida 

como uma estrutura composta por “aqueles elementos que, presentes, permitem qualificar uma 

situação jurídica como obrigacional e, consequentemente, extremá-la de toda situação jurídica 

que não os apresente.” A partir dessa perspectiva, o citado autor acompanha os apontamos 

acima de que a prestação é um dos elementos essenciais da relação jurídica obrigacional, em 

 
265 VICENTE, Dario Moura. Direito comparado: Obrigações, vol. II, São Paulo: Almedina, 2018, p. 396. 
266 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., pp. 15-16.  
267 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 24. Um pouco antes na mesma obra (p. 19) o autor explica sua opção em 

utilizar “a noção de direito absoluto como significando aquele direito não inserto em uma relação jurídica”, a 

partir de conceitos trazidos da doutrina portuguesa.  
268 Não se ignora a existência de críticas doutrinárias a sustentar a inexistência de distinção entre direitos reais e 

obrigacionais, ou limitar a diferença à potencial eficácia (no sentido de exigibilidade) de tais direitos perante 

terceiros. Sob tal ótica, seriam os direitos reais exigíveis erga omnes e os direitos de crédito exigíveis perante o 

devedor (e eventuais terceiros que conheçam sua existência). Vide, a título de exemplo: Luis Díez-Picazo y 

Antonio Gullón, Sistemas de Derecho Civil, v. III, 6ª ed., Madrid: Editorial Technos S.A., 1997, pp. 32-37. Em 

sentido oposto, é dizer, reconhecendo que a “a sistematização germânica dá solução relativamente satisfatória 

(bastante melhor do que as classificações antes dela adoptadas) às necessidades práticas da codificação e às 

finalidades específicas do ensino” acerca da distinção entre as obrigações e os direitos reais, ver ANTUNES 

VARELA, João de Matos. Op. cit., pp. 33/38.  
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torno da qual gravitam credor e devedor, resguardando-se ao credor a pretensão de compelir o 

devedor a prestar, caso o devedor “opuser resistência em atender à pretensão”.269 

O destaque à pretensão como elemento diferenciador também pode ser encontrado na 

obra de Clóvis V. do Couto e Silva, em que se estuda a obrigação como processo. O autor 

propõe a estruturação dos componentes da eficácia jurídica a partir de três correlações, a saber: 

o direito propriamente dito e o dever; a pretensão e a obrigação; a ação em sentido material e a 

exceção de direito material270.  

Na sequência, o autor sustenta que “(o) processo obrigacional supõe, portanto, duas 

fases: a fase do nascimento e desenvolvimento dos deveres e a fase do adimplemento”271 e 

complementa, no que toca à necessidade de determinação do objeto da prestação e dos sujeitos 

da relação jurídica (os ditos acima elementos) como consequência da separação das fases do 

processo obrigacional: 

 

A principal delas é a determinação do objeto da dívida, que se constitui em regra 

também de grande importância e incide sobre o plano obrigacional.  

(...) a indeterminabilidade absoluta [do sujeito passivo da relação obrigacional] 

equivaleria à inexistência do sujeito e impediria, logicamente, que se pudesse 

considerar como vínculo que se constituísse com um só sujeito. 

 

Ainda nas palavras de Clóvis V. do Couto e Silva, o adimplemento de tal vínculo 

obrigacional levaria à extinção da pretensão material, é dizer, à “extinção de uma obrigação 

concreta”272. Tal extinção da obrigação via adimplemento, por sua vez, resgata a ideia de fim 

(enquanto propósito) e transitoriedade273 da obrigação (enquanto equivalente da prestação) no 

processo obrigacional.  

Semelhante lição pode ser encontrada em doutrina italiana. Para Alberto Trabucchi, a 

existência de uma prestação distingue a obrigação dos demais deveres legais impostos aos 

jurisdicionados em geral, em especial, a título de exemplo, no direito de família e nos direitos 

reais: 

 

 
269 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 36.  

270 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Op. cit., p. 18. 

271 Idem, p. 43. 
272 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. Op. cit., p. 43.  
273 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., pp. 19/20. Assim se posiciona o autor: “A obrigação, com todos 

os poderes e deveres que se enxertam em seu tronco, pode mesmo considerar-se como um processo (conjunto de 

actos logicamente encadeados entre si e subordinados a determinado fim) conducente ao cumprimento. E como o 

cumprimento é um modo de extinção das obrigações (o modo normal, na medida em que pressupõe o 

funcionamento regular do vínculo obrigacional), essa tendência impressa nos direitos de crédito constitui um 

traço específico, muito importante, que convém por em devido relevo num estudo didáctico da matéria. Enquanto 

os direitos reais, especialmente os direitos de gozo, se constituem para durar, a fim de proporcionarem ao titular 

o uso ou fruição da coisa própria ou de certas utilidades das coisas alheias, os direitos de crédito nascem para 

ser cumpridos, ou seja, para se extinguirem.”  
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Notiamo intanto che la presenza di una prestazione da adempiere distiunge le 

obbligazioni dagli altri oblighi giuridici da osservare anche nel diritto privato, como 

sono, ad esempio, quelli del diritto di famiglia o quelli di chi è chimato a rispettare gli 

altrui diritti reali.274 

 

Digno de nota raciocínio adotado por Maurício Bunazar para explicar a diferença entre 

dever e obrigação, adotando-se como exemplo o dever de prestar alimentos, em que se acolhe 

a premissa da prestação como elemento essencial da obrigação. E chama a atenção para o fato 

de que, ao fazê-lo, o autor não somente invoca a pretensão como elemento diferenciador entre 

os institutos, como também invoca uma consequente diferença para fins de incidência de 

prescrição e, ainda, permeia a discussão em torno da indisponibilidade dos direitos envolvidos: 

 

Deveres em sentido estrito não se submetem à prescrição porque objetivam garantir 

situações jurídicas e relações jurídicas de interesse público, razão pela qual não tem 

como contraposto pretensão. A questão do dever/obrigação de prestar alimentos é 

interessante, pois permite a clara percepção do problema. O parentesco, por exemplo, 

gera o dever em sentido estrito de pagar os alimentos. Esse dever é corolário do 

princípio da solidariedade familiar, especialização do princípio constitucional da 

solidariedade social (Art. 3º, I da CF), e existirá, ainda que, jamais, num dado caso 

concreto, um parente pague alimentos ao outro. Já a obrigação de pagar alimentos 

encontra-se em segundo momento e só surgirá quando, presente o clássico binômio 

necessidade adequação, surgir para um dos parentes a pretensão a eles, a qual estará 

sujeita à prescrição. Veja-se que o direito aos alimentos é imune à prescrição ou 

mesmo a qualquer disposição, enquanto a pretensão a eles é em tudo e por tudo 

idêntica a qualquer outra, sujeitando-se seja à prescrição, seja ao mero não 

exercício.
275  

 

Chama a atenção o posicionamento do autor sobre a necessária distinção entre a 

pretensão de sentido material, incidente sobre os direitos relativos e as pretensões à tutela 

jurisdicional (exercíveis perante o Estado-juiz) atreladas aos direitos absolutos, usando como 

exemplo uma situação jurídica de direito real de um usufrutuário que tem sua posse esbulhada, 

concluindo que: 

 

A pretensão sujeita à prescrição é aquela de direito material. Ela nasce sempre antes 

da pretensão à tutela jurisdicional. Na relação credor-devedor, nasce a pretensão e, só 

após, a sujeição do devedor faltoso à responsabilização patrimonial. Já no esbulho, 

surge desde logo a sujeição do esbulhador à força, no caso do desforço imediato, do 

proprietário ou legítimo possuidor ou do Estado. Nesta última hipótese, não haverá 

qualquer pretensão antes do esbulho e, dado este, a pretensão que surge não é de 

 
274 TRABUCCHI, Alberto. Istituzioni di diritto civile. 7ª ed., Padova: Tipografia Editrice La Garangola, 1953, p. 

441. Em tradução livre: “Entretanto, constatamos que a presença de uma prestação a cumprir separa as 

obrigações das demais obrigações* legais a serem observadas também no direito privado, como são, por exemplo, 

as de direito da família ou de quem é chamado a respeitar direitos reais dos outros.”. *Interessante notar o uso 

de dois substantivos distintos no original (obbligazioni e oblighi) para distinguir a obrigação (equivalente à 

prestação) das demais obrigações, estas últimas equivalentes, na reflexão que se faz neste capítulo, ao que se está 

aqui referenciando como dever. Não se ignora que a tradução dos dois substantivos do idioma italiano equivale ao 

substantivo obrigação, no idioma português. 
275 BUNAZAR, Maurício. Op. cit., pp. 48/49, nota de rodapé 96. 



84 
 

direito material, mas de invocar a tutela jurisdicional do Estado, a qual, por 

mandamento constitucional (art. 5º, inciso XXXV), não está sujeita à prescrição.
276

 

 

Extrai-se da lição acima que, no entender do citado autor, os direitos absolutos são 

imprescritíveis, ao passo que as obrigações derivadas do ilícito absoluto (dano-prejuízo) estão 

sob o manto da prescrição e, portanto, extinguir-se-ão se não exercitadas tempestivamente, 

ainda que tal obrigação tenha como origem a violação a um direito absoluto.  

De forma semelhante, Luíz Manuel Teles de Menezes Leitão desenvolve raciocínio 

em torno do que denominou de pretensões reais. Para o citado autor, ainda que derivem de 

direitos que apresentem caráter absoluto, que são “essencialmente tutelados por deveres 

genéricos de respeito”, as pretensões reais que se originam da violação de um direito real, dão 

“ao seu titular o direito de exigir a cessação da violação, a restituição da coisa, e uma 

indemnização pelos danos causados” 277. O autor afirma (ibid.), também, que as pretensões reais 

podem ser tuteladas pelas regras aplicáveis aos direitos de crédito, se não houver disposição 

específica em sentido contrário. 

Luíz Manuel Teles de Menezes Leitão conclui, de maneira interessante, cindindo as 

pretensões reais em primárias e secundárias, sendo as primárias inerentes ao direito real violado 

– como ações reivindicatórias ou negatórias –, e as secundárias consideradas 

preponderantemente como as pretensões indenizatórias de responsabilidade civil. A cisão se 

justifica porque as pretensões primárias não admitiriam cessão e não estariam sujeitas à 

prescrição. As pretensões secundárias, por turno, seriam transmissíveis e prescritíveis.278 

Vê-se que, a despeito das variações terminológicas, as doutrinas referenciadas acima 

se igualam ao conferir caráter imprescritível à proteção do direito real absoluto em si, enquanto 

 
276 BUNAZAR, Maurício. Op. cit., pp. 38/39. A conclusão é extraída da seguinte passagem:  

“Se o nu-proprietário age de maneira a turbar o exercício do direito do usufrutuário, ou se quem o faz é o vizinho, 

ou qualquer outra pessoa, o caso é de ato ilícito absoluto, causa eficiente do surgimento de pretensão à tutela 

jurisdicional executiva ou mandamental e, caso deste ato ilícito haja decorrido dano-prejuízo, de relação jurídica 

obrigacional e, consequentemente, de pretensão à tutela jurisdicional condenatória. Com relação à pretensão à 

tutela jurisdicional executiva ou mandamental, exige-se que o Estado-juiz, reconhecendo o direito sobre a res e 

sua violação, faça cessar a intromissão injusta do réu mediante a recomposição da esfera jurídica do autor [...]. 

No que tange à hipótese de a intromissão injusta do réu ter causado dano-prejuízo ao titular do direito real 

violado, a prestação devida será a obrigação de dar (indenizar). [...] Essa mudança de perspectiva permite 

compreender, entre tantas outras questões, a da prescritibilidade ou não da ação reivindicatória. A prescrição 

pressupõe inexoravelmente uma pretensão: poder de exigir conduta alheia. Se não há conduta devida, não há 

pretensão e, por evidência lógica, tampouco prescrição. A conduta alheia é, do ponto de vista lógico, sempre 

devida antes (contrato) ou concomitantemente (no momento da causação do dano-prejuízo injusto) ao surgimento 

da pretensão material, nunca após”. 
277 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direitos Reais, 5ª ed. Coimbra: Edições Almedina S.A., 2015, p. 86. 

Na página seguinte, o autor consigna que o regime de indenização por incumprimento das obrigações (em sentido 

estrito, é dizer, das obrigações nascidas e tuteladas pelo Direito das Obrigações) não se aplica às pretensões reais, 

pois essas surgem diretamente em resultado da violação do direito real (a ser tutelada, portanto, se conclui aqui 

por conta própria), pelo regime da responsabilidade civil delitual.  
278 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direitos Reais, Op. cit., p. 86. 
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reconhecem que as pretensões de direito material pautadas na reparação civil derivadas da 

violação do direito real seriam prescritíveis e passíveis de transmissão (e, portanto, de não-

exercício, sugerindo caráter de disponibilidade de tal direito, como se verá a seguir). 

De todo o analisado, parece estar com a razão a doutrina que distingue dever e 

obrigação como institutos jurídicos distintos, e não sinônimos, apesar de sua aproximação. 

Acolhe-se como ponto de partida dessa conclusão a proposta de Maurício Bunazar, para quem: 

“sem pretensão de exaustividade, a obrigação é posição jurídica subjetiva passiva 

necessariamente relativa, enquanto que o dever em sentido estrito é posição jurídica subjetiva 

passiva absoluta ou relativa” 279 . Não se deve perder de vista, contudo, que a relação 

obrigacional é distinta das situações jurídicas de direito real, porque “[...] a conduta do alter, 

sempre essencial na relação jurídica obrigacional, é meramente acidental nas situações jurídicas 

de direito real.”280 

Por fim, retorna-se às reflexões de Maurício Bunazar sobre os elementos distintivos 

dos deveres e obrigações, agora para apresentar dois critérios complementares e relacionados 

às reflexões já aqui lançadas: a extensão da vantagem auferida a partir da “aderência do sujeito 

adstrito” e o “critério da existência ou não de potencial disponibilidade em abstrato do objeto 

da prestação por parte do sujeito de direito em posição jurídica subjetiva ativa”281.  

Transcreve-se a conclusão do raciocínio, tanto por se filiar à tal conclusão quanto para 

preservar a clareza da ideia, a qual reforça a justificativa da tarefa assumida em se diferenciar 

os institutos do dever e da obrigação:  

 

Apenas para ilustrar o aspecto prático da distinção, é possível afirmar: caso a posição 

jurídica passiva seja uma obrigação, haverá possiblidade de prescrição da pretensão 

e, a princípio, legitimidade ativa apenas daquele que ocupa a posição jurídica ativa. 

Já, se a posição jurídica passiva for a de dever em sentido estrito, não há falar em 

prescrição e a legitimidade ativa, via de regra, será conferida, também, a órgãos de 

defesa coletiva de direitos, como o Ministério Público.282 

 

Conclui-se, portanto, que há sim distinção conceitual entre dever e obrigação. A 

obrigação, em sentido técnico, sugere transitoriedade temporal; está atrelada a um direito 

relativo (seja sob a perspectiva da originária autonomia relacional, ou sob a ótica da 

 
279 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 45.  
280 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 38/39. 
281 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 46/47. Um pouco antes (p. 45), o autor cita lições de Alf Ross para explicar 

que, se estará “diante de um credor – caso o sujeito em posição jurídica ativa preencha dois requisitos: (i) ser o 

único autorizado a iniciar o procedimento jurídico hábil a imputar sanção ao sujeito em posição jurídica passiva, 

e (ii) estar em liberdade de exercitar ou não sua ação segundo queira.”.  
282 BUNAZAR, Mauricio. Obrigação propter rem, ob. cit., p. 48. 
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exigibilidade do direito perante o devedor apenas)283, disponível, que demanda identificação do 

devedor (ao menos possibilidade de); e sob a perspectiva do processo obrigacional, pressupõe 

a individuação da prestação. Tem, portanto, como elemento essencial a pretensão.  

O dever, em sentido estrito, é contraponto ao direito subjetivo; não tem na 

determinação do sujeito um requisito; é norma aberta, de caráter absoluto (e até de interesse 

coletivo, em tese), desprovido de determinação da prestação, pelo menos até a prática do ato 

ilícito (violação do direito absoluto284) pelo sujeito passivo.  

Ressalva-se, em tempo, que tal conclusão não significa dizer que as obrigações, em 

sentido estrutural (em perspectiva mais ampla que a da obrigação em sentido técnico), estariam 

limitadas ao campo do Direito das Obrigações. Crê-se que tal raciocínio, desenvolvido a partir 

da ideia do processo obrigacional, seja a forma mais adequada de compor a clássica lição 

doutrinária de que há outras fontes para as obrigações, que não apenas os atos e negócios 

jurídicos285.  

No campo dos direitos relativos é possível admitir (pelo critério da individualização 

da obrigação) que a prestação possa já existir (individualizada e exigível, portanto, enquanto 

pretensão) desde o nascimento do direito subjetivo. Por exemplo: se um contrato prevê a 

obrigação de pagar quantia certa em data determinada, a prestação a que faz jus o credor e a 

que está sujeito o devedor já é conhecida. De igual modo, como sói acontecer no campo dos 

negócios jurídicos, os polos da relação obrigacional são conhecidos de saída.  

Nas situações jurídicas reais, a possibilidade de enquadramento da obrigação em 

sentido técnico em um dado momento do processo obrigacional estaria condicionada à prática 

do ilícito pelo sujeito passivo, partindo-se do pressuposto de que tal acontecimento permite a 

individuação do sujeito passivo, o nascimento da prestação em si e a viabilização do exercício 

 
283 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, Ob. cit., p. 91-92. O autor explica que a 

relatividade enquanto característica da obrigação pode “[...] ser entendida em dois sentidos diferentes: a) através 

do prisma estrutural: neste sentido, se refere que o direito de crédito se estrutura com base numa relação entre 

credor e devedor. b) através do prisma de eficácia: neste sentido se refere que o direito de crédito apenas é eficaz 

contra o devedor. consequentemente só a ele pode ser oposto e só por ele pode ser violado. Daí que a obrigação 

não possa ter eficácia externa, ou seja, eficácia perante terceiros.  

A relatividade estrutural do direito de crédito e, consequentemente da obrigação é, a nosso ver, indubitável. [...] 

só pode ser exercido pelo seu titular, o credor, contra outra pessoa determinada que tenha o correlativo dever de 

prestar, ou seja, o devedor, estruturando-se, por isso, com base numa relação jurídica entre dois sujeitos. Apenas 

o devedor deve prestar e apenas dele pode o credor exigir que realize a prestação. Daí concluir-se que o direito 

de crédito tem carácter estruturalmente relativo, o que o distingue dos direitos reais [...]”. Mais adiante, o autor 

desenvolve sua opinião no sentido de que a relatividade do direito de crédito em relação a terceiros é questionável, 

acrescentando seu pensamento de que o elemento ‘autonomia’ não é por ele considerado essencial para o direito 

de crédito, posto que as normas relativas aos direitos de crédito poderiam, em seu entender, ter aplicação 

subsidiária àquelas relações estruturalmente obrigacionais nascidas de ilícitos absolutos.  
284 Vide nota de rodapé 22 acima (Menezes Leitão. Direitos Reais, Op. cit., p. 86). 
285 TRABUCCHI, Alberto. Op. cit., p. 440.  
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da dita pretensão pelo então credor. É dizer, com a prática do ato ilícito, o credor teria (em tese) 

condições de identificar o sujeito passivo e determinar o conteúdo da prestação a ser perquirida 

para ressarcimento do dano causado.  

Do mesmo modo não se descarta a identificação de deveres no campo do direito das 

obrigações (ou, talvez melhor assim referenciado neste particular, no campo dos atos e negócios 

jurídicos), notadamente derivados das cláusulas gerais constantes do ordenamento brasileiro, 

em especial a boa-fé. Veja-se, a título de exemplo, lição sobre a correlação entre as fontes das 

obrigações e a concretização dos deveres derivados da boa-fé: 

 

O exame [...] se há de concluir com a menção às fontes da relação obrigacional, pois 

estas importam sobremaneira na concretização dos deveres e dos próprios institutos 

gerados pela boa-fé. À toda evidência, é diversa a sua atuação numa relação 

contratual – nascida, portanto, de um contrato voluntário, que expressa, embora em 

graus variados, a autonomia negocial – da função que possa ter em relação 

extracontratual derivada de delito civil, em que não há entre os agentes (vítima e autor 

do dano) outra aproximação que não aquela pontual, derivada do próprio delito. 286 
 

No sentido técnico, portanto, conclui-se que dever e obrigação contém significado 

diverso. Apesar disso, não se recusa a presença de relações estruturalmente obrigacionais no 

campo dos direitos absolutos, se a situação for analisada sob a perspectiva do processo 

obrigacional287.  

Passa-se, então, para a análise da teoria das limitações ao direito de propriedade com 

a finalidade de se identificar eventuais semelhanças, diferenças ou mesmo superposições entre 

tal teoria e os conceitos de dever e obrigação em seus sentidos técnicos, como se concluiu 

acima. 

 

2.2. Deveres e a teoria das limitações ao direito de propriedade 

 

De início, registra-se que as reflexões em torno das teorias do abuso de direito e das 

limitações ao direito de propriedade poderiam ter sido alocadas como um subtópico ou mesmo 

continuação do tópico 1.3, em que se discorreu sobre a função socioambiental da propriedade 

 
286 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação, 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva Educação,2018, p. 216.  
287 Alberto Trabucchi afirma, inclusive, que de uma situação jurídica absoluta (ato ilícito) do qual deriva uma 

sentença condenatória, o inadimplemento de tal sentença condenatória, pelo devedor, configuraria um ilícito 

contratual, porque a expressão “contratual” não deve ser restringir aos negócios jurídicos, mas a qualquer relação 

obrigacional específica antecedente: “L’espressione contrattuale non deve indurre in errore. Si ha colpa 

contratuale quando la lesione si riferisce comunque ad un precedente specifico rapoprto obbligatorio, qualunque 

sia a sua volta – contratto o delitto o altro – la fonte dell’oblbligo violato” (Op. cit., p. 181). 
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como cânone interpretativo. Há grande aproximação entre esse tema e o princípio estampado 

nos artigos 225 da Constituição Federal e 1.228 do Código Civil.  

Optou-se por posicionar o tema neste capítulo 2 para deixá-lo próximo das reflexões 

em torno dos conceitos técnicos de dever e obrigação para compará-lo com tais conceitos na 

sequência. Entendeu-se que a localização mais próxima contribuiria para se avaliar eventuais 

similitudes, diferenças e justaposições entre os comportamentos comissivos e omissões 

enquanto deveres gerais e a teoria das limitações ao direito de propriedade.  

Tal proximidade pode ser vista no já citado artigo 1.228 do Código Civil. Enquanto o 

parágrafo primeiro do artigo trata do dever de exercer a propriedade em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados “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”, o subsequente parágrafo caracteriza como antijurídicos os atos 

inúteis ao proprietário que tragam prejuízos a terceiros288.  

Não bastasse, o parágrafo terceiro do mesmo comando legal289 prevê a possibilidade 

de desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, abrindo margem para 

se refletir sobre o instituto da desapropriação, que poderia ser inspirado, em determinadas 

hipóteses, pela proteção do interesse juridicamente tutelável da coletividade que deriva da dupla 

titularidade do bem ambiental.  

De igual modo, o parágrafo primeiro do artigo 2º da Lei 12.651/2012290 rotula como 

irregular o uso da propriedade rural que não observe as regras previstas na referida lei.  

Seriam, então, os deveres gerais em torno da figura do titular do bem ambiental e as 

limitações ao direito de propriedade institutos jurídicos idênticos ou diversos? A resposta deve 

passar pela busca de definição conceitual da teoria das limitações ao direito de propriedade.  

Pode-se dizer que as limitações ao direito de propriedade encerram mecanismo de 

conformação do convívio e paz social que acompanha a própria noção do direito de propriedade 

em si. 

 
288 “§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam 

animados pela intenção de prejudicar outrem”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acessado em 29 de junho de 2019.  

289 “§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade 

pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acessado em 29 de junho de 2019. 
290 “§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são 

consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 

275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e 

penais.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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A importância da propriedade está intimamente ligada à fixação da espécie humana e 

à consequente necessidade de convívio coletivo, superando o nomadismo. Ainda assim, há 

relatos de povos antigos que, mesmo já organizados coletivamente (e de forma bastante 

evoluída), em que o direito de propriedade privada não se desenvolveu com intensidade por 

uma série de fatores291, ou, então, concentrou-se em figuras nobres ou religiosas pela influência 

da mística e da religião na formação de tais povos292, cenários esses que não contribuíram para 

o florescimento da temática das limitações ao direito da propriedade.  

O Império Romano, por seu turno, já continha uma série de regras que se preocupavam 

com uso nocivo da propriedade e, consequentemente, impunham limitações à própria 

conformação e exercício de tal direito, a despeito do caráter excessivamente individualista do 

Direito Romano293. Já na Lei das XII Tábuas se constata elevado pragmatismo com inúmeras 

limitações ao direito de propriedade, transparecendo preocupação com a estética das cidades, 

refletindo-se em limites de construções, normas de vizinhança, águas, minas e até mesmo 

sepultamentos, denotando desde então o caráter multidisciplinar do tema294.  

Sobreveio o período medieval, durante o qual a propriedade (tal qual prevista no 

Direito Romano) sofre significativas transformações, notadamente gerando cenário 

aparentemente contraditório: a propriedade concentrada em poucos senhores feudais, e ao 

mesmo tempo esfacelada por uma superposição dos direitos relativos à propriedade295, em 

cenário que gestou a figura da enfiteuse no direito civil, em que o domínio pertencia 

concomitantemente a diversas pessoas (soberano, suserano e vassalo)296. 

Abra-se parêntese para pontuar que, em paralelo às limitações ao direito de 

propriedade, a evolução histórica do direito também acompanhou o desenvolvimento da teoria 

do abuso do direito297, enquanto noção de que o excesso no exercício de um direito poderia 

levar à antijuridicidade da conduta.  

 
291 Idem, pp. 11/13. 

292 Segundo lição de Laurentino Diaz Lopez, professor de Direito e Ciências Políticas da Universidad de Santa 

María La Antigua (Panama), os povos pré-hispânicos tenderam a concentrar a propriedade de suas terras na figura 

do imperador, que dividia o uso da terra entre os agricultores, em regime de usufruto, ou entregava parcelas de 

terra a nobres e pessoas que tivessem contribuindo com relevantes serviços ao Estado (In: Sociedad y Derecho 

Prehispánicos Americanos, 1ª ed., Panama: Biblioteca Editorial La Antigua, 1979, p. 38).  

293 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit., p. 19.  

294 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade, São Paulo, 1996, pp. 11/18. 

295 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Op. cit., pp. 20/22. Bem sintetizado aquele contexto 

histórico na expressão da professora, ao expor que: “(o) regime feudal caracterizou-se basicamente por dois traços 

principais: os homens e as terras formando uma hierarquia, pois um homem depende de outro mais poderoso e a 

terra depende de outra mais importante.” 

296 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade, Op. cit., pp. 224. 

297 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, vol. 2, Direito das obrigações e responsabilidade civil, 4ª ed., São Paulo: 

Método, 2009, p. 318. Segundo o autor, há variações doutrinárias a sustentar as raízes históricas do abuso do 
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Aliás, a despeito de tais teorias não serem sinônimas, é inegável a proximidade entre 

ambas, bem como vale considerar, ainda, o importante impacto que experimentaram em sua 

consolidação na França pós-Código Napoleônico298, a partir de posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais que colocaram em xeque o pretenso caráter absoluto dos direitos, tal qual se 

achava o ideário iluminista inspirado na parêmia neminem ladit qui suo iure utitur, segundo a 

qual, na leitura de alguns, os direitos privados possuiriam caráter absoluto299.  

O conceito quase absoluto de propriedade estampado no Código Civil francês era um 

dos estandartes do iluminismo do período, concedendo aos direitos privados (especialmente o 

direito de propriedade) status de pedras fundamentais da sociedade que então se construía. A 

importância e força concedidos aos direitos dos particulares se explica, naquele momento 

histórico, pela necessidade de se proteger os particulares de eventuais abusos do Estado, à 

época, absolutista.  

O que se construiu originalmente como um fator positivo, de proteção dos particulares 

contra abusos estatais, com o tempo, mostrou-se nocivo ao convívio dos próprios particulares 

entre si, revelando verdadeiros abusos privados, que danificavam as relações sociais. É dizer: 

 

Aquilo que inicialmente representou um avanço – pois o Direito, com tal noção, 

passou a ser a mais poderosa arma contra o absolutismo do Estado -, com o passar do 

tempo mostrou-se de grande inconveniência em face de uma nova realidade 

socioeconômica, realidade, essa, que demonstrou serem relativos não só o poder do 

Estado, mas também os direitos conferidos ao homem, limitados que estão pelas 

regras de convívio social.300  

 

A relativização que inspirou a construção e consolidação das teorias do abuso do 

direito e das limitações ao direito de propriedade guarda semelhança com a ideia motriz das 

teorias da ambivalência e da dupla titularidade do bem ambiental, as quais constituem 

arcabouço teórico a impor limites e relativizar, portanto, o alcance dos direitos de titulares de 

bens ambientais.  

A partir do momento em que se retira da esfera de tais titulares parcela (ainda que 

intangível) do bem, eles são forçados a adequar seus atos de fruição, uso e disposição em 

conformidade com o interesse juridicamente tutelável titulado por outrem, ainda que vinculado 

ao bem que materialmente pertence (ou está sob posse) daquele determinado titular.  

 
direito no Direito Romano (institutos da aemulatio, aequitas e ius honorarium) ou no Direito Medieval, como 

nascedouro do ato emulativo.  

298 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 160. 

299 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, vol. 4 - Responsabilidade civil, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 

44/46. 
300 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 160. 
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As ideias são, sem dúvidas, convergentes e derivadas da mesma raiz jusfilosófica. Há, 

contudo, divergências entre as bases das teorias da dupla titularidade do bem ambiental e 

algumas variantes das teorias do abuso do direito e das limitações ao direito de propriedade, em 

especial no que toca à análise de pretenso espírito emulativo da conduta do titular e do escopo 

de alcance das normas.  

Na análise do abuso do direito, há divisão doutrinária em torno da necessidade de se 

perquirir o elemento intencional da conduta do titular do pretenso direito exercido de forma 

abusiva.  

De um lado, a teoria subjetiva clama pela presença de um elemento deliberado de 

intenção danosa, pela qual o titular de um direito o exerce, de forma então abusiva, apenas e 

tão somente com propósito de causar qualquer dano a outrem. O caráter dissimulado faz com 

que tal vertente seja referenciada como teoria dos atos emulativos, ou seja, aqueles que têm 

como verdadeiro propósito uma finalidade diversa daquela externamente extraída do ato.  

Para a outra vertente, assim chamada objetiva, prescinde-se da análise do caráter 

doloso do agente, bastando, para a configuração do ilícito, que o exercício do direito cause dano 

a terceiro e extrapole as funções sociais e econômicas daquele direito. Estará, então, 

configurada a anormalidade301 do uso do direito.  

Pontes de Miranda compila suas reflexões em torno da diferença das duas vertentes a 

partir de uma análise dos Códigos alemão, suíço e brasileiro, destacando a opção do sistema 

alemão pelo subjetivismo e do sistema suíço pelo objetivismo. Sobre a opção do legislador 

brasileiro, afirma ter sido adotado o critério da “irregularidade mesma do exercício”, alinhando-

se com a solução do código suíço, sendo “ambas partidárias de soluções objetivas”302. 

Vale destacar que a obra de Pontes de Miranda foi elaborada sob a vigência do Código 

Civil de 1916, o qual não continha referência expressa ao abuso de direito como ato ilícito 

(como ocorre no atual diploma)303. A ausência de norma expressa, todavia, não eliminava, no 

entender do citado autor, o reconhecimento de que o ordenamento brasileiro de 1916 já havia 

recepcionado o instituto 

 

pela forma negativa: em vez de se dizer que o abuso de direito não é admissível 

(Código Civil alemão, § 226), ou que deixa de ser protegido pela justiça o exercício 

 
301 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Ob. cit., p. 161.  
302 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, t. LIII, p. 64. 
303 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, vol. 2, Direito das obrigações e responsabilidade civil, 4ª ed., São Paulo: 

Método, 2009, pp. 316/317. Para o autor, aí está “[...] a principal alteração estrutural da matéria da 

antijuridicidade civil no estudo comparativo das codificações privadas brasileiras.”. Também ensina que a teoria 

se aplica tanto à responsabilidade civil contratual quanto extracontratual, no que tem a companhia, dentre outros, 

de Silvio Rodrigues (Op. cit., p. 51). 
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abusivo (Código Civil suíço, art. 2, 2.ª alínea), pré-excluem-se dos atos ilícitos os atos 

que constituem exercício regular. O irregular é, pois, ilícito.304  

 

Destaca o autor que tal leitura amplia o escopo de atuação do instituto, pois permite a 

relativização do exercício de direitos que podem entrechocar-se mesmo que não haja intenção 

deliberada de seus titulares em ferir um ao outro a partir do exercício de seus respectivos 

direitos. Filia-se à conclusão alcançada pelo autor305, em linha com o propósito da própria teoria 

e a necessidade de harmonização do convívio social. 

Digna de nota também a lição de José de Aguiar Dias, filiando-se às conclusões 

anteriores ao sugerir uma visão socialmente mais conciliadora, menos privatista 306 , entre 

direitos potencialmente opostos acerca da matéria307. 

A adoção da teoria subjetivista, por turno, limitaria as hipóteses de aplicação da teoria 

do abuso do direito aos casos em que se comprovasse o espírito emulativo do titular do direito. 

Estar-se-ia, nessa vertente, limitando a aplicação do instituto aos casos em que “o ato for 

estribado no mero propósito de prejudicar [...] sem qualquer interesse para seu autor”308.  

 
304 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Op. cit., t. LIII, p. 62. Em igual sentido, Silvio Rodrigues 

sobre o diploma anterior: “a idéia do abuso do direito encontra-se formulada timidamente, de forma negativa e 

sem recurso à expressão adequada, no art. 188, I, segunda parte, do Código Civil.” (Direito Civil, vol. 4 - 

Responsabilidade civil, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 47). 
305 Idem, pp. 62/63: “Repugna à consciência moderna a ilimitabilidade no exercício do direito; não nos servem 

mais as fórmulas absolutas do direito romano. Ao neminem ladit qui suo iure utitur consagrou a jurisprudência 

européia limitações importantes, que chegaram ao conceito final do abuso do direito. [...]  

Cientificamente, todas as relações jurídicas são especificamente, relações de adaptação. Não podiam, pois, ser 

absolutamente rígidas. Como concebemos o mundo qual conjunto de átomos, que se condicionam, temos de 

considerar o mundo jurídico como conjunto de relações jurídicas, de direitos”. 
306 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 532: “[...] O emérito jurista, ao que parece, não crê, como nós, na 

conciliabilidade da tendência socialista com a tendência individualista do direito. Supomos que é precisamente 

do equilíbrio delas que depende a situação desejável, no direito privado. Pensa socialisticamente, sem deixar de 

pensar individualisticamente, o indivíduo que que não quer para outrem o que não deseja para si.” 
307 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, Rio de Janeiro: Forense, 8ª ed., 1987, p. 530/531: 

“Parece que em matéria de abuso de direito o excesso de palavras tem feito muito mal à exata compreensão do 

problema. Talvez seja, em compensação, ingênuo simplismo pretender que a questão se esclareça em fórmulas 

sumárias. É preciso, não obstante, correr o risco.  

Os romanos estabeleceram um princípio, nemine laedit qui jure suo utitir, consagrador do exercício irrestrito do 

direito, pelo menos no parecer dos juristas menos entusiasmados pela sabedoria dos textos latinos. Nossa 

impressão é que ali não se estabelecia a ilimitabilidade do exercício do direito. Há sinais positivos no sentido de 

mostrar que o princípio não sancionava o absolutismo dos direitos. [...] 

Explicando melhor: na realidade, o nemine laedit não sancionava a irrestritibilidade ao exercício dos direitos. 

Não sancionava porque, entendido inteligentemente, como sempre precisam ser entendidos os textos, não podia 

entrar em conflito com outro princípio, de conteúdo mais forte, o nemine laedere, ou, ainda, com outro de valor 

igual, o summum jus, summa injuria. Precisemos: o fato da ofensa ao direito alheio tinha de ser uma consequência 

da colisão de direitos, porque, mesmo em Roma, já havia em essência, melhor, em germe, o princípio democrático 

da igualdade de diretos, que a Revolução Francesa definiu e consagrou como norma fundamental”  

O jurista é enfático ao complementar sua reflexão em nota de rodapé, nesses termos: “Esses textos de Gaio e de 

Paulo não poderiam significar outra coisa senão o conhecimento pelos romanos do abuso de direito e sua 

reprovação ao absolutismo dos direitos: male enim nostro jure uti non debemus; non omne quod licet honestum 

est”.  
308 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, vol. 4 - Responsabilidade civil, Op. cit., p. 50. 
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A par das variações quanto à imprescindibilidade do aspecto emulativo da conduta 

para sua configuração, há suficiente reflexão histórica para se admitir que o abuso do direito 

será objeto de reprimenda jurídica, guardando o germe do que viria a se desenvolver como a 

teoria das limitações ao direito de propriedade, mais especificamente.  

Não há dúvidas que o Código Civil vigente indica que, ao contrário do anterior, o atual 

diploma previu expressa e textualmente a teoria do abuso de direito no artigo 187. Para além 

da afirmação de que o atual artigo 187 sedimentou a absorção da teoria do abuso do direito 

neste ordenamento, é relevante identificar se o ordenamento teria absorvido tal teoria em sua 

vertente subjetiva ou na variante objetiva.  

Quando concentrada na redação do artigo 187, a análise não indica qualquer 

condicionante vinculando a aplicação da teoria ao espectro emulativo do agente. Ao se 

considerar tal artigo como pedra de toque, ou regra geral, posto que situado na parte do Código 

destinada aos atos ilícitos, conclui-se que teria o legislador se aproximado das lições de Pontes 

de Miranda, assumindo-se afeição do Código atual à codificação suíça, claramente objetiva, 

pois não condiciona o caráter ilegal do ato à intencionalidade do agente309, mas sim à detecção 

de que o exercício de um direito teórico, no caso concreto, tenha extrapolado seus fins 

econômicos, sociais, de boa-fé ou os costumes propriamente ditos. 

Por outro lado, e justamente naquilo que toca diretamente à teoria das limitações ao 

direito de propriedade, a redação do supracitado artigo 1.228, parágrafo segundo, traz em si 

embutido o conceito da emulação, ao conferir antijuridicidade aos atos que “[...] não trazem ao 

proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar 

outrem.”. Em uma leitura fechada, é forçoso concluir que o texto reduziu o espectro de 

aplicação da teoria do abuso do direito de propriedade (umbilicalmente ligada à teoria das 

limitações ao direito de propriedade) para os casos em que, cumulativamente, houvesse 

inutilidade da conduta para o proprietário e prejuízo a terceiro. Clara adoção da vertente 

subjetivista da teoria do abuso do direito, portanto.  

Não andou bem o legislador ao marcar a norma legal específica dos direitos de 

propriedade com a variante subjetivista da teoria, enquanto a cláusula geral do ordenamento, 

como visto acima, filiou-se à variante objetivista da teoria. Criou-se, assim, aparente antinomia 

entre a norma geral (artigo 187) e a norma específica (artigo 1228, parágrafo segundo). 

 
309 NERY JUNIOR, Nelson, Código civil comentado e legislação extravagante: atualizado até 15 de junho de 

2006 / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 282.  
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Tal conflito deve ser resolvido privilegiando-se a análise objetivista, sob pena de se 

dificultar a aplicação da teoria no cenário em que historicamente surgiu e no qual, quiçá, seja 

de aplicação prática mais impactante para os propósitos sociais que sustentam a própria teoria 

– em conjunto, naquilo que toca aos objetivos centrais deste trabalho, à identificação de 

interesses juridicamente tuteláveis ligados aos bens ambientais.  

Não faria sentido pensar que no ordenamento como um todo prevaleça a teoria 

objetiva, pela qual à vítima do abuso basta demonstrar o excesso ou desvio de finalidade do 

direito exercido, e, justamente no campo do direito da vizinhança e da propriedade imóvel (ou 

dos direitos reais), casuísticas em que tende a predominar a aplicação do artigo 1.228, parágrafo 

segundo, do Código Civil, a vítima do pretenso abuso seja onerada como o fardo processual de 

provar o animus do agente, como ainda a inutilidade do ato para o próprio agente.  

Tal leitura levaria a uma possível redução da aplicação da teoria, o que parece não se 

compatibilizar com o escopo da própria norma insculpida no artigo 187 do Código Civil310. A 

leitura mais ampla da aplicação da teoria do abuso do direito está em consonância com o espírito 

da teoria, bem como com a leitura contemporânea do direito de propriedade.  

Segundo lição de Washington de Barros Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf, em 

coro e reforço às reflexões iniciais em torno da relativização do caráter absoluto dos direitos 

privados como um todo: 

 

O direito de propriedade não mais se reveste do caráter absoluto e intangível, de que 

outrora se impregnava. Está ele sujeito, na atualidade, a numerosas limitações, 

impostos no interesse público e no interesse privado, inclusive nos princípios da 

justiça e do bem comum. Várias disposições constitucionais, administrativas, 

militares, penais e civis restringem o seu exercício, de tal modo que se pode afirmar 

ser totalmente impossível a completa enumeração de todas as restrições.311  

 

Digna de nota, também, lição de Carlos Alberto Dabus Maluf, igualando a 

responsabilidade do agente que causa dano a terceiros, mesmo desenvolvendo atividade 

legítima, tal qual estivesse a agir com espírito emulativo, nos termos do parágrafo segundo do 

artigo 1.228 do Código Civil: 

 

 
310 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Para o autor: “(n)os domínios do direito de propriedade parece haver uma 

antinomia, pelo menos aparente, entre o art. 187 e o § 2º do art. 1.228 do Código Civil. O parágrafo único deste 

último dispositivo se harmoniza perfeitamente com o conceito de abuso do direito ministrado pelo art. 187 (...). o 

citado § 2º, entretanto, foge dessa orientação objetiva (...). Como nada justifica ter o Código adotado dois 

conceitos de abuso de direito, mormente em face da amplitude da cláusula geral do art. 187, é de se concluir (a 

hipótese mais provável) que houve falha no trabalho de coordenação e revisão das várias partes de que se compõe 

o novo Código.” (Op. cit., p. 169). Flávio Tartuce entende que a previsão do § 2º “é meramente exemplificativa, e 

não taxativa” (Direito Civil, v. 2, Op. cit., p. 334). 

311 MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de direito civil, vol. 3: Direito das coisas/ Washington de Barros 

Monteiro / Carlos Alberto Dabus Maluf, 44ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 117. 
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Aquele que não usa da sua propriedade de modo ordinário, segundo as condições 

normais da situação do imóvel, do tempo e do lugar, antes procede com abuso do seu 

direito, sem o respeito devido à esfera de ação e aos interesses dos vizinhos, sem 

interesse próprio sério e legítimo, com mero intuito malévolo, ou por espírito de 

chicana, e bem assim quem cria um risco novo, exercendo uma atividade legítima, 

mas nociva a terceiros, será responsável pelos danos que produzir às pessoas e coisas 

dos mesmos vizinhos.312  

 

Quando se pensa nas interseções entre as teorias do abuso do direito, das limitações ao 

direito de propriedade e aos deveres decorrentes da dupla titularidade do bem ambiental, é 

imprescindível filiar-se à vertente objetiva da teoria, que serviu de nascedouro a todas elas.  

Sob a perspectiva ambiental, condicionar a antijuridicidade da conduta à inutilidade 

do ato para o agente representaria, ao menos em tese, completo esvaziamento da noção de 

limitações ao direito de propriedade, justamente porque o titular do bem ambiental muitas vezes 

deixa de atender a determinado dever legal de preservação (em sentido lato) para praticar ato 

que lhe beneficie (em sua visão) econômica ou juridicamente (deixar de incorrer em custos de 

recuperação de área, desmatar área protegida para expandir área cultivável etc.).  

Criar-se-ia, sob tal raciocínio, esdrúxula situação: o agente que desrespeitou as 

limitações impostas à sua esfera de direitos enquanto titularidade do bem ambiental poderia 

defender a juridicidade de sua conduta sob a alegação de que não teria havido espírito 

emulativo, mas, ao contrário, teria havido intuito notório de usufruir ao máximo dos direitos 

derivados de sua posição de titular, buscando máxima utilidade em seu favor.  

Filia-se, pois, à corrente doutrinária que defende a prevalência da vertente objetivista 

da teoria do abuso do direito e de seu desdobramento, por assim dizer, consubstanciada nas 

limitações ao direito de propriedade, bastando o excesso no exercício do direito para sua 

configuração313.  

Aliás, como mencionado na abertura deste tópico, há enorme simbiose entre as teorias 

do abuso do direito, das limitações ao direito de propriedade e à dupla titularidade do bem 

ambiental, sendo necessário, para uma harmônica convivência teórica dessas teorias, que a 

violação de interesses juridicamente tuteláveis de outrem prescinda da inutilidade do ato, ou 

mesmo do animus do ofensor. 

 
312 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade, Op. cit., p. 53. A peculiaridade de tal 

lição constar em obra sobre as limitações ao direito de propriedade, e, ao mesmo tempo, discorrer sobre as teses 

de abuso do direito (referenciando escólios de Josserand e Cunha Gonçalves), traz à tona aspecto peculiar: a teoria 

do abuso do direito e as limitações ao direito de propriedade interseccionam-se na temática do conflito entre o 

absolutismo e a relativização dos direitos. Fica, então, questionamento em torno da eventual similar origem jus-

filosófica dos dois institutos. 
313 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, vol. 4 - Responsabilidade civil, Op. cit., p. 46. 
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Persiste, ainda, a falta de definição conceitual entre os institutos em análise. Estar-se-

ia a discorrer sobre a mesma coisa, com nomes e vieses diferentes apenas, ou de fato se estará 

diante de diferentes institutos jurídicos, ainda que originados da mesma semente? 

Pontes de Miranda refuta a ideia de que “o abuso do direito constitua o corretivo 

indispensável do direito subjetivo”314. Para o citado autor: 

 

Não se trata de corretivo aos direitos subjetivos, mas de situação de existência dêles. 

O individualismo, querendo engendrar a limitação dos direitos subjetivos, a existência 

dêles como autônomos e sós, criou o que não entrava nos seus planos: a relatividade 

de todos êsses direitos, concebidos pelo atomismo social, que está na doutrina 

individualista.  

Do absolutismo, não como reação, pois a reação seria a negação do direito subjetivo, 

porém como consequência, surgiu a doutrina do abuso do direito. Tal doutrina não 

deriva de reações ao individualismo; é efeito do regime individualista.315 

 

Quer-se dizer, uma vez reconhecida a possibilidade de que, ao menos em tese, todos 

os jurisdicionados sejam titulares de (e, portanto, exerçam direitos individuais) todos os 

direitos, “quando se lançam na vida, quando se exercitam – têm de coexistir, têm de conformar-

se uns com os outros”316.  

Assim, embora o jurista entenda que a teoria do abuso do direito se distinga da teoria 

das limitações aos direitos em geral – em brevíssimas linhas, as limitações se dariam no campo 

legislativo e a teoria do abuso do direito no plano do exercício de um direito previamente 

reconhecido –, esta necessidade de coexistência também se apresenta na temática das limitações 

ao direito de propriedade, como se verá a seguir. 

Ainda sobre pontos comuns entre as teorias do abuso de direito e as limitações à 

propriedade, cita-se a temática dos direitos de vizinhança317, casuística em que os primeiros 

casos concretos do abuso do direito de propriedade se verificaram318, dada a natural propensão 

 
314 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. LIII, Op. cit., p. 63. 
315 Idem. Na sequência do trecho, desenvolve raciocínio referenciado por Aguiar Dias como o ponto de divergência 

entre ambos sobre o tema, qual seja, que não se trata de socializar o direito, mas sim de conhecer “melhor o 

aparelho individualista” e provê-lo “a casos que, inicialmente, antes do individualismo, não se manifestavam tão 

importantes.” 
316 Idem, p. 69. 
317 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, vol. 2. Op. cit., pp. 331. 
318 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, vol. 4 - Responsabilidade civil. Op. cit., p. 45. O autor menciona “(a)lguns 

casos célebres, tirados da jurisprudência francesa, e repetidos em todos os livros de doutrina”: “Já se entendeu, 

em julgado de 1902, que o proprietário de fontes que, movido por emulação, esgota-as em seu terreno, sem 

qualquer utilidade para si, mas com grave prejuízo para seus vizinhos, que assim ficam privados da água, comete 

ato ilícito, devendo reparar o dano causado aos prejudicados. [...]  

O célebre caso Clement Bayard configura a hipótese do vizinho de um construtor de dirigíveis que, para forçá-lo 

a adquirir seu terreno, nele ergueu grandes pilastras de madeira armadas com agudíssimas pontas de ferro a fim 

de tornar difícil a aterrissagem das aeronaves. [...] como seu intuito foi o de ameaçar a segurança dos dirigíveis, 

entendeu-se abusiva sua atitude, e portanto ilícita; [...] 

A corte de cassação francesa entendeu ser ilícito o comportamento de um médico que, no uso de seu direito de 

propriedade, utilizava aparelho de radiotermina que emitia ondas parasitas, ondas essas que impediam o 
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à perturbação do sossego – e, no limite, à violação de direitos e um ou mais vizinhos – a partir 

de exercício abusivo de direito de um determinado proprietário de bem imóvel. Tal temática 

pode ser considerada como a ponte entre as duas teorias, e sua avaliação contribui para o 

deslinde que se pretende alcançar entre as eventuais diferenças conceituais entre as teorias em 

foco.  

As limitações ao direito de propriedade também encontram fundamento na 

necessidade de ajustar a existência e o exercício simultâneo de vários direitos privados 

(notadamente no campo do direito da vizinhança), que tem potencialidade de entrechocar-se. 

Nos dizeres de Carlos Alberto Dabus Maluf “[...] são adaptações da propriedade privada às 

finalidades públicas, são condições da sua existência na vida jurídica”.319  

Não se tratam, portanto, de servidões ou obrigações, mas sim de “condições normais 

do exercício e da extensão do direito”, porque “não importam diminuição do patrimônio de 

quem as suporta, nem aumento do patrimônio de quem com elas se aproveita”320. Na sequência, 

Carlos Alberto Dabus Maluf se reporta à classificação proposta por Louis Josserand para a 

temática das limitações, conceituando-as entre:  

 

a) limitações derivadas da função social do direito de propriedade, de seu espírito e 

de sua finalidade (teoria do abuso dos direitos); b) limitações estabelecidas no 

interesse da coletividade (desapropriações, requisições etc.); c) limitações ditadas pelo 

interesse das propriedades vizinhas (obrigações de vizinhança); d) limitações 

impostas pela vontade do homem (cláusula de inalienabilidade).321  

 

A categorização proposta acima sugere que as limitações ao direito de propriedade 

podem ter abrangência maior que a agasalhada pela teoria do abuso do direito, pois esta última 

se concentra no abuso de uma posição preliminarmente aceitável, que passa a representar ofensa 

a direito de terceiro, enquanto a primeira, além de também abarcar essa possibilidade, 

envolveria, em tese, também limitações impostas em prol do Estado e pela própria vontade do 

particular.  

De fato, ao voltar-se a análise para o ordenamento atual, o tema das limitações ao 

direito de propriedade aparece em um infindável número de normas, sendo temerária qualquer 

tentativa de construir rol taxativo sobre o tema. E, em consideração às reflexões anteriores, não 

 
funcionamento de aparelhos radiofônicos expostas à venda na loja vizinha. O dono da loja, durante dois anos, 

não podia mostrar aos clientes, em funcionamento, os aparelhos que pretendia vender. Tendo perdido parte de 

sua clientela, reclamou do médico as predas e danos, que afinal judicialmente obteve.” 
319 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Limitações ao direito de propriedade, Op. cit., pp. 49/50.  
320 Idem.  
321 Ibidem. 
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traz em todos eles o caráter emulativo ou o animus do agente como elemento indispensável à 

sua configuração.  

Desde a Constituição Federal, que apresenta em seu bojo diversas referências ao tema, 

como os artigos 5º, XXIII; 170, III; e 225, dentre outros, até as mais diversas legislações 

federais, codificadas ou não, muitos são os exemplos de limitações ao direito de propriedade, 

variando nas suas essências, conforme a classificação referenciada acima sobre as motivações 

e finalidades de cada uma das limitações.  

De saída, o Código Civil é o diploma que reúne grande número de limitações ao direito 

de propriedade, com destaque para a titularidade de bens imóveis e os temas a si correlatos 

(direito de vizinhança; passagem forçada; passagem de cabos e tubulações; águas; limites e 

direito de tapagem; direito de construir etc.). Há, também, hipóteses de limitações ligadas aos 

atos jurídicos ou declarações de vontade (cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, 

impenhorabilidade, preservação de legítima, vedação de doação inoficiosa, etc.), que não 

guardam relação direta com este estudo.  

No plano do direito de vizinhança, chama-se a atenção para o tema do uso anormal da 

propriedade, que aparenta ser um híbrido entre as teorias do abuso do direito e da limitação ao 

direito da propriedade, reforçando a percepção de que os dois institutos tangenciam fontes 

jusfilosóficas semelhantes.  

A maior amplitude da temática das limitações ao direito da propriedade em relação à 

teoria do abuso de direito encontra respaldo na própria distribuição legislativa do tema, que 

extrapola o âmbito do Código Civil e pode ser encontrada também em normatizações especiais 

como o “Código das Águas” (Decreto 24.643/34) e “Código de Minas” (Decreto 227/1967). 

Tais diplomas tratam de questões ligadas à extensão da propriedade e seus limites, visam 

normatizar possíveis conflitos entre particulares e, de modo ainda tímido, sinalizam normas de 

inspiração ambiental para a proteção de bens do interesse da coletividade.  

A regulamentação das águas denota inspiração híbrida, a saber, tanto visa propiciar o 

acesso ao indispensável recurso natural tanto para os vizinhos dos proprietários de nascentes, 

quanto traz em seu bojo normas com vistas à proteção de interesses públicos, ainda que 

timidamente em relação à temática ambiental, o que soa natural para aquele momento 

histórico322. Vale lembrar que a temática das águas já era abordada no Código Civil de 1916, 

 
322 Ainda não se vislumbra em tal legislação preocupação com o ambiente e a preservação ecológica das águas. 

O Decreto traz em seu preâmbulo inspiração mais utilitarista que preservacionista: “Considerando que o uso das 

águas no Brasil tem-se regido até hoje por uma legislação obsoleta, em desacôrdo com as necessidades e interesse 

da coletividade nacional; 



99 

 

então vigente quando da promulgação do Decreto e continua no Código Civil atual (1.290 e 

seguintes)323 

A propósito das limitações pautadas no direito das águas, consolidou-se entendimento 

doutrinário como recomendação de aplicação do instituto aos casos concretos por intermédio 

de três Enunciados do Conselho da Justiça Federal, que dispõem sobre a inadmissibilidade de 

poluição voluntária de águas (Enunciado 244324, a respeito da melhor leitura do artigo 1.291 do 

Código Civil) e a viabilização de canalização forçada para fins industriais ou agrícolas 

(Enunciados 245 e 598325, a respeito da melhor leitura do artigo 1.293 do Código Civil). 

Enquanto no primeiro pode-se denotar uma inspiração ambiental, ainda que tímida, os dois 

últimos repetem o espírito do Código Civil ao voltar-se para situações focadas no uso do bem 

ambiental pelos particulares.  

 
Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, dotando o país de uma legislação 

adequada que, de acôrdo com a tendência atual, permita ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento 

industrial das águas; 

Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que facilitem e garantam seu 

aproveitamento racional; 

Considerando que, com a reforma porque passaram os serviços afetos ao Ministério da Agricultura, está o 

Governo aparelhado, por seus órgãos competentes, a ministrar assistência técnica e material, indispensável a 

consecução de tais objetivos;” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. 

Acessado em 30 de junho de 2019.  

323 “Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades de 

seu consumo, não pode impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. 

Art. 1.291. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades 

da vida dos possuidores dos imóveis inferiores; as demais, que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos 

que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. 

Art. 1.292. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes, ou outras obras para represamento de água 

em seu prédio; se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano 

sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. 

Art. 1.293. É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, 

construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às 

primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem 

como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. 

§ 1o Ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro 

lhe advenham da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-

las. 

§ 2o O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa áreas edificadas, 

pátios, hortas, jardins ou quintais. 

§ 3o O aqueduto será construído de maneira que cause o menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, 

e a expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acessado em 30 de junho de 2019.  

324 “O art. 1.291 deve ser interpretado conforme a Constituição, não sendo facultada a poluição das águas, quer 

sejam essenciais ou não às primeiras necessidades da vida.”. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/. 

Acessado em 30 de junho de 2019.  

325 “Embora omisso acerca da possibilidade de canalização forçada de águas por prédios alheios, para fins 

industriais ou agrícolas, o art. 1.293 não exclui a possibilidade da canalização forçada pelo vizinho, com prévia 

indenização aos proprietários prejudicados.” 

“Na redação do art. 1.293, "agricultura e indústria" não são apenas qualificadores do prejuízo que pode ser 

causado pelo aqueduto, mas também finalidades que podem justificar sua construção”. Disponível em: 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/. Acessado em 30 de junho de 2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
https://www.cjf.jus.br/enunciados/
https://www.cjf.jus.br/enunciados/
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No tocante aos demais elementos constantes do solo, parte da matéria presente do 

“Código de Minas” (Decreto 227/1967) também foi objeto de normatização pelo Código Civil, 

constatando-se diferença entre os conteúdos do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 

2002, a sugerir uma janela de proteção de interesses coletivos na legislação atual. 

Tendo-se em conta, por exemplo, que os monumentos arqueológicos podem ser 

considerados como parte do meio ambiente enquanto interesse juridicamente tutelável 

pertencente à coletividade, é razoável admitir que a atual redação do artigo 1.230 do Código 

Civil326 , sem correspondente no código anterior327 , aumenta a proteção dos interesses da 

coletividade, em comparação com o sistema anterior, que atribuía proteção apenas às minas de 

diamantes, que pertenceriam ao Estado328.  

É nítida a diferença de propósito das regras. Da legislação anterior deriva a 

preocupação em garantir ao Estado a titularidade bens economicamente aproveitáveis (ainda 

que potencial), em detrimento do particular dono do imóvel onde as minas de diamante fossem 

encontradas. No texto atual já se encontra regra protetiva de bens culturais que compõem o 

meio ambiente enquanto interesse coletivo.  

É dizer que parte significativa das normas inspiradas nas teorias das limitações ao 

direito de propriedade e do abuso de direito se concentra na acomodação de direitos 

potencialmente econômicos de diferentes particulares (ainda que entre os “particulares” se 

posicione o Estado). Está aí um indício em torno de uma possível diferença entre os deveres 

especificamente derivados da dupla titularidade do bem ambiental daqueles derivados das 

teorias do abuso do direito e das limitações ao direito de propriedade.  

Tanto a dupla titularidade do bem ambiental, quanto as teorias das limitações ao direito 

de propriedade e do abuso de direito pressupõem a necessidade de acomodação na hipótese da 

“colisão de direitos” 329 . As teorias do abuso do direito e das limitações ao direito de 

propriedade, por sua vez, parecem mesmo mais voltadas à acomodação de direitos privados, 

com viés econômico e de fruição individual. E o foco da dupla titularidade do bem ambiental é 

proteger o meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo enquanto essencial para a vida 

 
326 “Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de 

energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais.” 

327 NERY JUNIOR, Nelson, Código civil comentado e legislação extravagante: atualizado até 15 de junho de 

2006 / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 3ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 639. 

328 PEREIRA. Lafayete Rodrigues. Direito das coisas, adaptação ao Código Civil por José Bonifácio de Andrada 

e Silva, edição histórica, Volume I. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 111.  
329 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 530.  
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(e a manutenção de um bom nível de qualidade de vida), independentemente de questões 

econômicas.  

Postas as bases doutrinárias dos três conceitos analisados até aqui, e como espaço 

amostral do raciocínio comparativo que se pretende desenvolver, serão analisados os seguintes 

comandos legais: artigos 2º, 7º e 12 da Lei 12.6512/2012 (“Código Florestal”330), e artigo 4º, 

inciso VII, da Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). 

 

2.3. Normas sob análise 

 

Quando se analisam as possíveis consequências do inadimplemento de um dever ou 

obrigação – assim considerados, respectivamente, o descumprimento de um dever contraposto 

ao direito absoluto (ato ilícito, delito civil), ou inadimplemento de uma obrigação derivada de 

negócio jurídico (ou inadimplemento contratual) –, não há dúvidas de que a violação de 

interesse juridicamente tutelável de outrem gera, “em ambos os casos, a obrigação de reparar o 

dano, a chamada responsabilidade civil”331.  

Ainda assim, interessa avaliar qual a categorização das condutas genericamente 

impostas ao titular de um bem ambiental para se aplicar as regras adequadas, especialmente a 

partir da diferenciação do caráter absoluto ou relativo do direito originado de uma situação 

jurídica de direito real ou de um negócio jurídico. Isso não por mero apreço dogmático, mas 

para construir uma interpretação alinhada com todo o sistema normativo de responsabilidade 

civil ambiental e os princípios que o cercam, bem como avaliar se tal diferenciação legal pode 

contribuir para os questionamentos que motivaram o desenvolvimento desse estudo.332 

 

2.3.1. Código Florestal 

 

 
330 Registra-se a crítica feita por Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira sobre a inadequação 

de se referir à Lei 12.651/2012 como Código, por faltar-lhe unidade e não exaurir o tema em si contido. Concluem 

os autores: “Assim, não temos em nosso País, como o advento da Lei n. 12.651/2012, um Novo Código Florestal, 

mas sim uma nova norma jurídica que, associada às demais disposições normativas em vigor destinadas a tutelar 

os bens ambientais indicados na nova lei, será aplicada com base nos fundamentos constitucionais do direito 

ambiental constitucional, este sim o verdadeiro Código Florestal em nosso Estado Democrático de Direito” 

(Comentários ao “Código” florestal: Lei n. 12.651/2012, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 9/13). 

331 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, t. XXVI, Op. cit., p. 6. TRABUCCHI, Alberto. Istituzioni 

di diritto civile, Op. cit., p. 180.  
332 Em sua obra sobre obrigação propter rem, Maurício Bunazar afirma, por exemplo, que “(...) no ordenamento 

jurídico brasileiro, há situações jurídicas propter rem que não apresentam as características da transmissibilidade 

a título particular e a possiblidade de abandono liberatório, o que justifica a busca pela caracterização da categoria 

à luz do ordenamento jurídico pátrio.” (Op. cit., p. 44). E tais características são relevantes para esse estudo.  
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Destaca-se inicialmente que o caput do artigo 2º do Código Florestal333 corrobora o 

quanto exposto no capítulo 1 deste estudo sobre o caráter difuso do meio ambiente, enquanto 

bem de interesse comum a todos os habitantes do território brasileiro334. Também chama a 

atenção a referência ao fato de que a fruição dos consectários da propriedade de áreas de 

interesse público deva ser exercida dentro dos limites impostos por essa e outras leis (sugerindo 

aproximação com a teoria das limitações ao direito de propriedade analisada acima).  

A referência ao caráter difuso do direito a um meio ambiente sadio aponta, de saída, 

estar-se diante de uma norma cuja observância gera benefícios a uma coletividade, na maioria 

das vezes indeterminável335, e não apenas a um único sujeito de direitos. A referência ao meio 

ambiente como bem comum, de uso do povo, que faz jus a um acesso equilibrado a um meio 

ambiente preservado, faz coro à previsão constitucional.  

Do parágrafo primeiro do artigo 2º se pode extrair nova referência ao instituto das 

limitações ao direito da propriedade, ou mesmo a um dever genérico de não causar dano a 

outrem, ainda que de forma indireta, pelo texto de lei adjetivar como “irregular” o uso da 

propriedade que for feito sem a observância das regras de proteção às vegetações. Destaca-se 

também a referência às ações e omissões do agente. O parágrafo segundo traz a referência 

textual à transferência das obrigações previstas na referida lei, que “têm natureza real”, aos 

sucessores a qualquer título, em “caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”. 

O artigo 7º da mesma lei possui redação clara, e impõe ao proprietário ou possuidor 

ou ocupante a qualquer título o dever de preservar a “vegetação situada em Área de Preservação 

 
333 “Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 

utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 

direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são 

consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 

275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, 

nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e 

penais. 

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no 

caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.” 
334 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Novo código florestal: comentários à Lei 12.651, de25 de maio 

de2012, à lei12.727, de 17 de outubro de 2012, e do Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012 / coordenação Édis 

Milaré, Paulo Affonso Leme Machado, 2ª ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 49.  
335 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 45.  
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Permanente”336. De modo semelhante, o artigo 12 do mesmo diploma legal337 determina a 

necessidade de imóveis rurais possuírem área de reserva legal, sem prejuízo da área de proteção 

permanente.  

A leitura dos artigos 7º e 12 permite concluir que a situação jurídica de direito real 

(possuir ou ser proprietário de um bem imóvel) é geradora de deveres, em sentido lato, ao seu 

possuidor ou proprietário. É nítido o propósito da lei de impor aos titulares de direitos reais 

sobre um imóvel de interesse ambiental que tenham de assumir comportamentos em prol da 

preservação do meio ambiente, com o propósito de viabilizar o acesso coletivo a um meio 

ambiente sadio. Os artigos analisados, portanto, contém regras abstratas com razoável nível de 

detalhamento da conduta sujeita a tais comandos.  

O artigo 2º, por sua vez, traz previsão aberta, principiológica, a incidir sobre o 

comportamento de todos os jurisdicionados, desde o comando geral a censurar a causação do 

dano injusto a partir da menção ao “uso irregular da propriedade”, como reflexo do neminem 

laedere enquanto princípio fundamental formal da ordem social338, influenciado pela teoria das 

limitações ao direito de propriedade, até as normas impondo a adoção de certas ações aos 

titulares de direitos reais sobre bens ambientais, para fins do objetivo deste trabalho. 

 

2.3.2. Política Nacional do Meio Ambiente 

 

O artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente traz menções às figuras do poluidor 

e do predador339, os quais estão obrigados a “recuperar e/ou indenizar os danos causados”. De 

saída, nota-se uma diferença entre tal comando e as regras examinadas no tópico anterior, 

extraídas da lei 12.6521/2012.  

 
336 “Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da 

área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, 

possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os 

usos autorizados previstos nesta Lei. 

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural.” 
337 “Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, 

sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 

percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:” 
338  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Volume 53, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1984, p. 14.  
339 “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.”  



104 
 

Nos comandos daquela lei, as normas se concentram na manutenção (“vegetação 

situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida”, artigo 7º, caput; “Todo 

imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal”, 

art. 12) e promoção de recomposição (“o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer 

título é obrigado a promover a recomposição da vegetação”, artigo 7º, parágrafo primeiro).  

Já no artigo da lei objeto deste tópico, há menção a recuperar e indenizar os danos 

causados, enquanto ações, e menções a figuras diversas das mencionadas nos artigos anteriores. 

Lá as referências se concentram em pessoas que ocupem determinadas posições em situações 

jurídicas de direitos reais340, enquanto cá as referências são às figuras denominadas poluidor e 

predador. 

Para contribuir com a análise comparativa dos diferentes comandos legais, busca-se 

amparo na própria Política Nacional do Meio Ambiente341, que define em seu artigo 3º, inciso 

IV, a figura do poluidor como: “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. Não 

se encontrou nos diplomas legais em estudo definições da terminologia predador, pelo que se 

adotará como premissa que os dois vocábulos contêm o mesmo significado jurídico no contexto 

do referido comando legal342, a despeito de não serem sinônimos sob a perspectiva gramatical, 

tampouco sob uma perspectiva biológica.  

Ao que tudo indica, a leitura sintetizada do conceito de poluidor pode ser definida 

como a pessoa que responde por uma atividade causadora de poluição. Disso se conclui, 

inicialmente, que a causação fática da poluição deve derivar de uma atividade que está, direta 

ou indiretamente, sob responsabilidade do poluidor. Na falta de mais indicadores na lei, recorre-

se à doutrina para melhor compreensão do conceito do poluidor.  

O referencial doutrinário a respeito de uma definição do conceito de poluidor sugere 

se tratar de noção aberta, assim designada com vistas a aumentar o rol de pessoas passíveis de 

 
340 Remete-se às notas de rodapé 361 e 362 para reflexões sobre o uso da expressão “de direito das coisas”.  
341 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 186. 
342 Em um esforço interpretativo, se adotará tais vocábulos como sinônimos a partir de uma interpretação do artigo 

3º, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘e’ da mesma lei. O inciso em referência define como poluição a “degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente”: “afetem desfavoravelmente a biota” 

(alínea ‘c’), e “lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (alínea ‘e’). 

Quiçá o poluidor tenha uma ligação mais direta (mas sem se limitar a) com a alínea ‘e’, e o predador tenha uma 

ligação mais próxima com a alínea ‘c’.  
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responder pelos danos ambientais343 derivados de suas condutas344. Como tal referencial é 

escasso e, por outro lado, como é vasta a doutrina explicativa do conceito de poluidor-pagador 

enquanto um dos princípios-base do direito ambiental (como já apontado no tópico 1.4.3), se 

tentará aproveitar das lições sobre o poluidor-pagador para conformar um possível conceito de 

poluidor, tal qual previsto no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente.  

Em linha do exposto no tópico 1.4.3, o princípio do poluidor-pagador consiste em 

impedir que o agente causador da poluição obtenha vantagens econômicas com o ato de poluir. 

É dizer, que práticas empresariais não beneficiem economicamente seus interessados a partir 

de ações danosas ao meio ambiente. Como premissa, portanto, a ninguém é dado usar de 

recursos do meio ambiente (tanto menos poluí-lo) sem qualquer preocupação quanto à 

conservação e preservação de um meio ambiente sadio.  

Os agentes devem observar os limites legais no uso de recursos naturais e na destinação 

adequada dos resultados de suas atividades. Tais custos ambientais (externalidade negativa 

ambiental) de produção, de consumo e eliminação dos serviços ou produtos devem ser 

internalizados pelo agente em sua atividade, sob pena de se gerar um preço artificialmente baixo 

daquele produto ou serviço, e, no limite, um desequilíbrio concorrencial345.  

A distorção pode até mesmo a levar a um desequilíbrio ambiental pela falsa 

precificação das medidas de proteção, fazendo com que o mercado absorva produtos 

ambientalmente nocivos pelo fato de tais produtos serem acessíveis por preços distorcidamente 

menores do que deveriam custar. Uma efetiva socialização dos custos de produção (incluindo 

os custos ambientais). É esse o cenário típico que o princípio do poluidor-pagador visa afastar 

de início.  

A posteriori, o princípio do poluidor-pagador pode também ser invocado para justificar 

a quantificação de indenizações pecuniárias em desfavor do poluidor. Tal aplicação tem o 

mesmo fundamento, a saber, o de evitar que o agente poluidor tenha auferido, ao final, 

vantagem econômica com a inobservância das normas de proteção ao meio ambiente. É uma 

maneira de, já consolidada a irregularidade, fazer com que as externalidades negativas 

ambientais sejam redistribuídas ao final do processo produtivo, impondo ao responsável o fardo 

de arcar com indenizações calculadas sobre o custo até então suportado pela sociedade346.  

 
343 Romeu Tomé (Manual de direito ambiental. 7ª ed., Salvador: JusPODVIM, 2017, pp. 192/193) dá como 

exemplo, para explicar a caráter direto e indireto da responsabilidade ambiental, a circunstância de uma empresa 

geradora de resíduos contratar uma prestadora de serviços de descarte. Em ocorrendo um acidente durante a 

prestação de serviços, tanto a prestadora quanto a contratante seriam passíveis de responsabilização.  
344 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental, v. I. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 189. 
345 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 61.  
346 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit., p. 143/144.  
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Relembra-se, por importante, que o princípio do polidor-pagador não tem como 

finalidade viabilizar atividades poluentes por meio do pagamento de respectivas indenizações. 

O princípio não deve ser lido como uma licença para poluir, mas como um recurso caso as 

ações preventivas não surtam efeitos: 

 

La precauzione induce all’azione preventiva. Se questa non basta, si ricorre alla 

correzione. Il cerchio si chiude con il ricroso al principio <<chi inquina paga>> [...] 

La ratio del principio è chiara: salvaguardare l’ambiente con misure cautelative o 

corretive che evitino o diminuiscano gli effetti nocivi di talune fonti inquianati, 

facendo ricadere i costi di tali operazione sul produttore-inquinatore responsabile o 

eventualmente sul consumatore, ma non sulla collettività.347 

 

Pelo princípio do poluidor-pagador, portanto, há clara conexão entre a noção do 

poluidor e o desenvolvimento de uma atividade, senão empresária, pelo menos com algum viés 

lucrativo. Tanto que o princípio deita raízes em teoria de law and economics para tentar eliminar 

eventuais vantagens econômicas que o poluidor tenha auferido ao poluir durante o 

desenvolvimento de sua atividade (presumidamente com finalidade lucrativa, portanto).  

Voltando-se ao artigo em análise, nota-se que a definição de poluidor está 

acompanhada do vocábulo atividade. Esta atividade seria, pelo que se extrai da definição de 

poluidor, a causação fática da poluição em virtude da qual o poluidor possui a “obrigação de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados”, conforme previsto no inciso VII do artigo 4º da 

Política Nacional do Meio Ambiente. E afigura-se razoável conceituar o vocábulo atividade, tal 

como constante na definição de poluidor (art. 3º), como o exercício de alguma conduta 

comissiva, ativa.  

Não se olvida que o um ato de abstenção, um quedar-se inerte, pode sim configurar-se 

como um ato jurídico em linhas gerais348. Basta imaginar, por exemplo, uma inação culposa de 

um devedor de uma obrigação de dar ou de fazer (a repercutir juridicamente, a produzir efeitos 

que interessam ao direito, especificamente a mora do devedor)349. Todavia, entende-se que o 

uso do vocábulo atividade está mais relacionado às condutas preponderantemente ativas350, 

como se tentará justificar adiante.  

 
347 CROSETTI, Alessandro. Diritto dell’ambiente. 3ª ed., / Alessandro Crosetti, Rosario Ferrara Fabrizio Fracchia, 

Nino Oliveti Rason, Roma-Bari (Orgs.). Bari: Editori Laterza, 2005, p. 38.  
348 VICENTE, Dario Moura. Direito comparado: Obrigações, Op. cit., p. 412. 
349 TRABUCCHI, Alberto. Op. cit., p. 180.  
350  Segundo o dicionário Michaelis (Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/atividade/. Acessado em março de 2021), no contexto filosófico, atividade 

quer dizer: “Modo do ser que age ou tem capacidade de ação, não sendo, portanto, meramente receptivo ou 

passivo.”.  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/atividade/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/atividade/
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No âmbito jurídico, o vocábulo atividade é comumente acompanhado de adjetivações 

como econômica, ou empresária, sugerindo a prática de atos jurídicos inerentes ao viver. Dentre 

os atos jurídicos, arrisca-se dizer, predominam os negócios jurídicos351 (que dependem, em 

regra, de ações ativas, voluntárias, comissivas) atrelados à busca de algum tipo de incremento 

econômico por e para tal pessoa. Conforme lições de José de Oliveira Ascensão: “(o) homem 

actua. Actua com os outros, exercendo sua autonomia [...]”352, porque o agir é inerente à 

condição humana:  

 

O homem imprime a sua marca na realidade histórica por meio de acções. A acção é 

um elemento necessariamente dinâmico, que se contrapõe ao caracter estático da mera 

descrição das pessoas e dos bens. É também elemento que manifesta a humanidade da 

pessoa, pois a acção é específica do homem e é por ela que se realiza e cria cultura e 

civilização. (...) 

A acção, como expressão da dignidade do homem, será pois realçada, por constituir o 

dado humano fundamental e o núcleo da nossa indagação jurídica. Num ponto de vista 

realístico, a dinâmica social é produto de factos: sendo facto todo o acontecimento 

que tenha um mínimo de exteriorização.353 

 

Sob a ótica do direito comercial (societário ou empresarial), o conceito de empresa, 

enquanto desenvolvimento de uma atividade econômica organizada para produção ou 

circulação de bens ou serviços, se apresenta como uma espécie do gênero atividade, no sentido 

técnico. É dizer, o vocábulo empresa deve ser entendido como atividade e não com o local onde 

ou a pessoa que exerce a empresa354.  

A noção de atividade pode abarcar, ainda, outras práticas que não preencham o 

conceito de empresa, seja por não conter finalidade lucrativa (alguma agricultura de 

subsistência, por exemplo), ou não preencham o requisito da organização (pequenas 

propriedades familiares); ou, ainda, práticas que estejam fora do escopo da legislação comercial 

(e, consequentemente, do conceito de empresa), como as atividades desempenhadas por 

 
351 Registra-se lição de Miguel Reale, que ao abordar de forma introdutória o tema dos fatos e atos jurídicos, 

distingue “o fato em sentido estrito, como acontecimento natural não volitivo, e ato, como fato resultante da 

volição humana (comportamento)”, e sugere o predomínio dos negócios jurídicos na teoria dos atos jurídicos, ao 

ponderar que o legislador pátrio andou bem ao enquadrar os dispositivos sobre atos e fatos jurídicos no Livro III 

da Parte Geral do Código porque, “(c)omo se vê, a vida jurídica se desenvolve numa rede crescente de relações 

entre pessoas naturais e jurídicas [...]”. 
352 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral, v. I/ Introdução: as pessoas, os bens, 2ª ed. Coimbra 

Editora, 2000, p. 23. 
353 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral, v. II / Acções e factos jurídicos, 2ª ed., Coimbra 

Editora, 2000, p. 9/10. 
354 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa, 24ª ed., São Paulo: saraiva, 2012, 

pp. 32/33.  
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profissionais intelectuais e por empresários rurais não registrados nas respectivas juntas 

comerciais355.  

Por fim, não se despreza a possibilidade de que o vocábulo atividade signifique, para 

fins de aplicação do artigo em análise, a prática de algum outro tipo de conduta ou 

comportamento humano, de forma voluntária e ativa, que potencialmente possa vir a causar 

algum tipo de poluição ou outra forma de degradação ao meio ambiente protegido356.  

Quer-se com essas reflexões assentar raciocínio que permite concluir que a fattispecie 

astratta357 da norma constante do artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente reclama a 

ocorrência de uma ação, uma atividade por parte do assim considerado poluidor. Nota-se 

diferença relevante entre essa fattispecie e a fattispecie dos comandos legais inseridos no 

Código Florestal analisados acima.  

Naqueles, não há dúvidas de que a situação jurídica de direito real, de per si 

(propriedade, posse ou ocupação), é suficiente para a configuração do dever de manter, restaurar 

ou recuperar área protegida por lei. Não há qualquer necessidade de se apurar conduta do 

responsável. O titular do direito real (ou assemelhado) tem o dever de agir por sua mera posição 

fático-jurídica.  

Já na hipótese prevista na Política Nacional do Meio Ambiente, há argumentos 

suficientes para se entender de forma diversa. O artigo 14 traz consigo uma qualificação diversa 

do sujeito adstrito, adjetivando-o como poluidor e vincula a categorização do sujeito adstrito 

enquanto poluidor ao fato de esse sujeito ser, direta ou indiretamente, responsável por uma 

atividade. No mais, o comando legal traz duas possíveis consequências da aplicação da norma, 

“recuperar e/ou indenizar” os danos causados, enquanto as normas do Código Florestal limitam-

se aos comandos de recuperação.  

Tais considerações permitem concluir que um sujeito que se enquadre em um dos 

conceitos de “proprietário, possuidor ou ocupante” (Código Florestal) não necessariamente se 

enquadrará no conceito de “poluidor ou predador” (artigo 4º da Política Nacional do Meio 

Ambiente). Por exemplo, um proprietário que tenha recém-adquirido um imóvel rural e que não 

 
355 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit., pp. 36/40. Não se ignora a discussão doutrinário-jurisprudencial corrente em 

torno da correlação entre a classificação do empresário rural como tal e o registro em Junta Comercial, com 

reflexos especialmente sobre a exequibilidade de garantias preferenciais e incidência da lei de recuperação judicial.  
356  Vislumbra-se, como potenciais exemplos, a prática de atividades assim ditas culturais ou esportivas que 

possam, em tese, causar danos à fauna de determinado local, como eventos de caça, pesca, práticas envolvendo 

animais, como corridas, rodeios, rinhas, vaquejadas, dentre outros. 
357 No sentido atribuído por Alberto Trabucchi, enquanto situação típica prevista pela norma: “Modernamente, il 

complesso degli elementi che l’ordinamento giuridico richiede in astratto perchè si produca la modificazione 

viene chiamata fattispecie astratta: è la situazione tipica revista dalla norma; mentre la fattispecie concreta è 

constituta dal fatto specifico a regolare, e cioé dagli elementi che di volta in volta concorrono a realizzare le 

singole modificazioni del mondo giuridico”. (Istituzioni di diritto civile, Op. cit., p. 105). 
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tenha dado início a qualquer atividade em tal imóvel. Da mesma forma, pode-se concluir que 

um sujeito possa se enquadrar no conceito de “poluidor ou predador” sem enquadrar-se no 

conceito de “proprietário, possuidor ou ocupante”, como, por exemplo, um terceiro (que não 

exercita qualquer ato de posse ou mera detenção, ainda que precária ou produto de esbulho) que 

esteja temporariamente no entorno de um imóvel rural e despeje poluentes em tal imóvel.  

Entende-se que as distinções entre as hipóteses normativas são importantes, ao 

indicarem agentes potencialmente diversos e imputações igualmente diversas em potencial em 

cada caso. Tais distinções poderão repercutir na fixação de responsabilidades dos diferentes 

agentes, notadamente com relação aos diferentes interesses juridicamente tuteláveis e à 

extensão de eventuais indenizações pecuniárias impostas em ações judiciais, para além dos 

deveres de recuperação ou restauração dos danos ambientais. Os potenciais reflexos serão 

analisados no capítulo 3, em conjunto com os demais elementos da responsabilidade civil 

aplicáveis na temática ambiental, de forma mais detida. 

 

2.4. Encaminhamento do raciocínio 

 

Postas as considerações teóricas em torno dos institutos jurídicos do dever, da 

obrigação e da teoria das limitações ao direito de propriedade, na sequência se buscará 

responder se os comportamentos de proteção ao meio ambiente impostos por lei aos titulares 

de bens ambientais seriam adequadamente categorizados como deveres ou como obrigações. 

Bem como responder: qual o impacto das teorias do abuso de direito ou das limitações ao direito 

de propriedade sobre tais conclusões?  

Naquilo que diz respeito à temática ambiental, reconhece-se que a teoria das limitações 

ao direito de propriedade pode ser aceita como fonte de deveres, em sentido lato, exigíveis dos 

titulares de bens ambientais, vide as referências constantes do artigo 1.228 do Código Civil e o 

artigo 2º, parágrafo segundo, do Código Florestal. Carece a teoria, contudo, de maior 

detalhamento. 

Nota-se clara influência da teoria das limitações ao direito de propriedade nos 

comandos distribuídos entre os artigos 1.277 a 1.313 do Código Civil, a apresentar maior nível 

de detalhamento que as regras mencionadas no parágrafo anterior. Quando analisados pela ótica 

da dupla titularidade dos bens ambientais (tópico 1.5.2), esses dispositivos legais trazem uma 

série de regras pormenorizadas sobre o uso ou fruição de determinado bem ambiental (água, 

espaço vicinal, com relação a ruídos, tapagens e paisagens, passagens, servidões, dentre outros) 

pelos particulares.  
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No entanto, ainda que se sustente que as regras em torno das águas, minas, ou mesmo 

o próprio espaço vicinal diga respeito, ainda que indiretamente, a bens ambientais, o foco do 

interesse do legislador em tais artigos parece diverso dos propósitos dos artigos de lei analisados 

no tópico 2.3. Aqui transparece uma preocupação do legislador em usar da teoria para acomodar 

interesses jurídicos de particulares, compondo o uso e fruição de bens ambientais por 

particulares de forma justa.  

Já os comportamentos específicos previstos nos artigos de lei analisados no tópico 2.3 

têm por finalidade preservar, proteger ou restaurar o meio ambiente enquanto conjunto formado 

pelas interações dos elementos intangíveis que compõem cada bem ambiental. A proteção ao 

meio ambiente, como mencionado, faz-se de forma transversa, impondo-se aos titulares dos 

bens ambientais a adoção de condutas. E tais condutas visam, em última análise, por meio da 

proteção de bens ambientais, a preservação do meio ambiente enquanto bem de uso comum do 

povo.  

De todo modo, as normas constantes do artigo 1.228 do Código Civil e do artigo 2º, 

parágrafo primeiro, do Código Florestal podem ser recepcionadas como normas abertas, de 

cunho principiológico, de aplicação integrativa ou subsidiária, podendo sua aplicação remeter 

a outros comandos de lei ou mesmo à regra geral do dever de indenizar a partir do ato ilícito, 

competindo ao intérprete, neste segundo caso, construir uma fattispecie a partir da norma aberta 

para a casuística determinada, se lhe faltar o enquadramento em algum dever previsto em lei, 

de forma pormenorizada. 

Enfim, havendo disposição legal específica em torno da conduta a ser exigida do titular 

de um bem ambiental, deve-se priorizar a aplicação de tal comando legal em relação à norma 

aberta358, alinhando-o com o princípio da função socioambiental da propriedade e a teoria das 

limitações do direito de propriedade para alcançar interpretação harmônica359. Não havendo 

norma específica para o caso concreto, mostrar-se-ia viável, em princípio, à luz das reflexões 

lançadas no tópico 1.2, alcançar uma interpretação sistêmica e coerente entre o espírito que 

norteia a teoria das limitações ao direito de propriedade e os deveres genéricos impostos por lei 

 
358 Vide reflexões de Pietro Perlingieri, nota de rodapé 68, tópico 1.2, p. 36, sobre a possibilidade de aplicação 

direta das normas constitucionais principiológicas quando não houver norma específica para a fattispecie concreta. 

Como lá destacado, “o recurso a elas, mesmo em sede de interpretação, justifica-se, do mesmo modo que qualquer 

outra norma, como expressão de um valor do qual a própria interpretação não pode subtrair-se”. (Perfis de 

direito civil. Op. cit., p. 11) 
359 Vislumbra-se como um exemplo de interpretação integrada de comandos normativos específicos com a teoria 

das limitações do direito de propriedade: eventual pretensão do titular de um bem ambiental rural de substituir 

uma parcela da área de reserva legal para melhor aproveitamento econômico do imóvel deve ser rejeitada pela 

autoridade competente caso a área a substituir a área que se pretende desmatar não apresente o mesmo potencial 

de equilíbrio ecológico ou da capacidade funcional do bem ambiental.  
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aos titulares de bens ambientais pelos artigos 1.228 do Código Civil e 2º, parágrafo primeiro, 

do Código Florestal. 

Assim, a despeito da aproximação entre a teoria das limitações ao direito de 

propriedade e a proteção ao meio ambiente, não há uma correlação de exclusividade e 

suficiência entre esses dois elementos. Primeiro, porque a aplicação da teoria das limitações ao 

direito de propriedade não se limita à temática ambiental. Em segundo lugar, porque a teoria 

das limitações ao direito de propriedade não é suficiente para cobrir todos os deveres (em 

sentido lato) atinentes à preservação ambiental.  

Por consectário lógico, a teoria das limitações ao direito de propriedade pressupõe uma 

situação jurídica de direito das coisas360, que também está presente nas regras de conservação 

e restauração impostas aos titulares dos bens ambientais. Por outro lado, como analisado no 

tópico 2.2361, a legislação ambiental contém conceitos que abarcam potenciais sujeitos passivos 

de deveres ambientais, que não necessariamente fazem parte de uma situação jurídica de direito 

das coisas. Como os conceitos de poluidor e predador constantes do artigo 4º da Política 

Nacional de Meio Ambiente.  

Uma vez detalhada a contribuição que a teoria das limitações ao direito de propriedade 

pode oferecer, e considerando as conclusões alcançadas acima em torno da diferença técnico-

jurídica entre os institutos dever e obrigação, cabe então responder em qual categoria jurídica 

se encaixam os comportamentos impostos aos titulares de bens ambientais nos artigos de lei 

analisados no tópico 2.3. Tal enquadramento será feito a partir dos elementos distintivos 

identificados no tópico anterior, relembrados abaixo.  

O dever está ligado a direitos absolutos (como os direitos reais), exigíveis da (ou pela, 

no caso dos deveres de preservação ambiental) coletividade. Tanto por isso, os benefícios 

gerados pela adstrição do sujeito em posição jurídica passiva à norma reverberam em benefício 

de uma coletividade indeterminada.  

A obrigação em sentido técnico está atrelada a direitos relativos, derivados de negócios 

jurídicos, preponderantemente. O adimplemento da prestação pode ser exigido apenas do 

devedor e gera benefícios na esfera jurídica do credor tão somente.  

Serão analisados de forma individualizada, portanto: os critérios da fonte das 

obrigações (em sentido lato); da prestação como elemento central da obrigação; e das vantagens 

geradas pela aderência do sujeito passivo. A despeito da conclusão lançada ao final do tópico 

 
360 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., p. 50.  
361 E tal análise será retomada e aprofundada no Capítulo 3, a partir da identificação e estudo dos comandos legais 

conformadores da responsabilidade civil ambiental no ordenamento brasileiro.  
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2.3.2 sobre a potencial diferença entre as casuísticas cobertas pelos artigos 7º e 12 do Código 

Florestal e a casuística tutelada pelo artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente, as 

conclusões alcançadas abaixo sobre os critérios diferenciadores se aplicam a todos os comandos 

legais analisados no tópico 2.2.  

 

2.4.1. Fonte das obrigações (em sentido lato) 

 

A referência a obrigações de “natureza real” constante do parágrafo segundo do artigo 

2º do Código Florestal sugere se tratar de comportamentos derivados de uma situação de direito 

real, a abarcar direitos absolutos, e não uma situação derivada de um negócio jurídico ou outra 

forma de exercício de autonomia privada dos indivíduos. Estar-se-ia, portanto, no domínio dos 

direitos reais, a originar deveres, e não na disciplina do direito que trata das obrigações (no 

sentido técnico, conforme desenvolvido no tópico anterior).  

Parece lógico, de fato, em linha com as finalidades primeiras de toda norma ambiental, 

que uma regra voltada à proteção do meio ambiente in natura não dependa de qualquer exercício 

de autonomia e relatividade jurídica do sujeito que deve aderir à norma, revelando-se uma 

contingência intrínseca ao exercício de determinadas situações de direito real. Dada a natureza 

do meio ambiente enquanto bem de titularidade difusa (bem de uso comum do povo), sequer 

seria admissível pensar no estabelecimento de relação jurídica a dispor sobre interesses 

individuais ou coletivos sobre o meio ambiente362.  

Ainda que se estenda essa avaliação à perspectiva do processo obrigacional, a partir 

do posicionamento doutrinário que reconhece um caráter estruturalmente obrigacional no 

campo dos direitos absolutos, seria necessário identificar nos comandos legais todos os 

elementos de uma estrutura relacional. Primeiro, seria necessário identificar os polos da 

pretensa estrutura relacional das situações jurídicas descritas na norma, e em segundo momento 

avaliar a presença do elemento central da obrigação, a prestação. 

Quanto aos polos da pretensa estrutura relacional, os textos em análise não delimitam 

quem estaria a figurar na hipotética posição de devedor dessa estrutura relacional. As leis 

mencionam o proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título (no caso dos artigos 7º e 12 

do Código Florestal), poluidor ou predador (artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente), 

mantendo aberta a possibilidade de que qualquer pessoa a ocupar uma dessas posições jurídicas, 

no primeiro caso, incorresse em qualquer atividade poluidora ou predadora, no segundo, seja 

 
362 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Comentários ao “Código” florestal: Lei n. 12.651/2012 / Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo, Renata Marques Ferreira (Orgs.). São Paulo: Saraiva, 2013, p. 41. 
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demandada por eventual violação do comando legal. Abre-se um parêntese para tecer breves 

considerações sobre a menção às figuras de proprietário, possuidor ou ocupante, que parece 

denotar o intuito do legislador de fazer o alcance da norma o mais abrangente possível.  

Tivesse o legislador, por exemplo, feito menção aos titulares de direitos reais, poderia 

o intérprete da norma arguir que o possuidor não estaria sujeito ao cumprimento de tais 

comandos legais, ante a controvérsia em torno da natureza jurídica da posse363. De igual modo, 

fossem as menções restritas a proprietário e ao possuidor, poder-se-ia arguir, à luz da teoria 

subjetivista da posse, que um ocupante ou detentor, desprovido do animus364, estaria isento de 

obedecer à regra. A referência à situação jurídica de direito das coisas evita, assim, que 

discussões em torno da categoria jurídica da situação de fato pudessem ser levantadas para 

questionar a subsunção do sujeito à hipótese normativa. 

Sobre a hipotética posição de credor dessa vislumbrada estrutura relacional, tampouco 

há definição legal, seja nos comandos legais mencionados, seja em outras disposições legais 

que serviriam de suporte ao ajuizamento de ações judiciais a buscar a manutenção, proteção ou 

recuperação do ambiente. A doutrina ensina que tanto os cidadãos (individualmente 

considerados) quanto associações representativas, o Ministério Público e até mesmo a 

Defensoria Pública, são detentores de legitimidade processual para propor ações judiciais em 

defesa do interesse comum, pertencente a todos, a saber, o uso de um meio ambiente sadio365.  

No âmbito administrativo, também se verifica a mesma pluralidade de agentes que, em 

tese, poderiam vir a exigir de um determinado sujeito a adstrição a comportamentos de 

 
363 A posse não figura no rol de direitos reais constantes do artigo 1.225 do Código Civil. Está prevista em Título 

próprio (Título I), que inaugura o Livro III, do Direito das Coisas, no Código Civil. Washington de Barros 

Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf, destacam a controvérsia em torno da natureza jurídica da posse, que 

classificam como a exteriorização de um direito real, destacando ter o legislador do Código Civil de 2002 incluído 

a posse no âmbito dos Direitos das Coisas (Curso de direito civil, v. 3: direito das coisas / Washington de Barros 

Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf, 44ª ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 20/26). Conselheiro Lafayete explica 

a predileção da doutrina em alocar a posse como Direito das Coisas, precedendo os estudos dos Direitos Reais, 

porque embora a posse “não seja um direito real, senão um fato [...] ela põe o homem em contato com as coisas 

corpóreas do, gera direitos relativos às ditas coisas e na maneira porque funciona usurpa as exterioridades do 

domínio [...].” (PEREIRA, Lafayete Rodrigues. Direito das Coisas / adaptação ao Código Civil por José 

Bonifácio de Andrada e Silva, edição histórica, v. I. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p. 27) 
364 Registra-se síntese apresentada por Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, em que o autor replica fórmulas 

matemáticas que teriam sido desenvolvidas por Jhering para distinguir a teoria objetiva de Jhering da teoria 

subjetivista de Savigny, para então concluir: “Assim, na concepção subjectiva de SAVIGNY, para a ocorrência da 

posse, exigir-se-ia, além do corpus – contrôlo fáctico sobre a coisa – um animus, que corresponderia a uma 

intenção específica do possuidor, o qual teria que consistir na intenção de agir como proprietário (animus 

domini). A detenção corresponderia a um corpus desacompanhado de animus, enquanto na posse ocorreriam as 

duas situações. Na concepção objectiva de Jhering, tanto na posse como na detenção ocorreria a verificação do 

corpus e do animus, distinguindo-se uma da outra pelo facto de na detenção ocorrer uma disposição legal que 

descaracterizaria a situação como posse, retirando os interditos ao possuidor” (Direitos Reais, ob. cit., p. 

105/109).  
365 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental, Ob. cit., p. 55.  
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preservação do meio ambiente, seja pelo caráter concorrente da competência legislativa (e de 

controle) da temática ambiental366, seja pela infinidade de vertentes que a temática ambiental 

alcança (ecológica, cultural, artística, do trabalho)367.  

Sob a perspectiva das fontes das obrigações, então, conclui-se que os comandos legais 

analisados no tópico 2.3 guardam identidade conceitual como o dever e não com obrigação em 

sentido técnico.  

 

2.4.2. Prestação como elemento central da obrigação 

 

Ao se avaliar os comportamentos previstos nas normas, nota-se que algumas delas 

sugerem um certo nível de individuação da prestação, como a disposição do artigo 7º do Código 

Florestal ao mencionar o dever de manter “Área de Preservação Permanente”. Com algum 

esforço de interpretação, poder-se-ia pensar que tal norma representaria, em tese, uma 

obrigação (em sentido técnico) potencialmente determinável, ao passo que bastaria detalhar o 

que seria a área de preservação permanente no caso concreto para identificar a prestação 

exigível do sujeito posicionado no polo passivo da relação estruturalmente obrigacional.  

O exame mais detido, contudo, leva à conclusão de que tais regras (seja a estampada 

no artigo 7º do Código Florestal, sejam as demais objeto de análise) não contêm suficiente 

individuação da conduta, é dizer, não permitem que delas se exprima com exatidão qual a 

prestação que o agente (para fins deste estudo, o titular de direitos reais sobre bem ambiental) 

está obrigado.  

A doutrina frequentemente aborda a dificuldade prática em se precisar o formato ideal 

de reparação do dano ambiental368, considerando a premissa que a reparação do dano ambiental 

in natura deve ter como objetivos principais: o restabelecimento da funcionalidade do meio 

ambiente prejudicado, o alcance do propósito inicial da norma de proteção daquele ambiente; 

e a recuperação do equilíbrio ecológico, o que inclui a capacidade funcional do bem 

ambiental.369  

 
366 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental, v. I, são Paulo: Max Limonad, 2002, pp. 

192/193.  
367 Para Guilherme José Purvin de Figueiredo, as tentativas de subdividir o meio ambiente em diferentes aspectos 

é “bastante simplificadora” e representa tentativa com finalidade prática e didática, mas carece de rigor lógico e 

científico. Vide, por exemplo, a dificuldade em se encaixar o patrimônio paleontológico, ou mesmo enquadrar o 

patrimônio cultural dentro da dicotomia “biótico” ou “abiótico”. (Op. cit., pp. 65/70) 
368 MELO, Melissa Ely. Restauração ambiental: do dever jurídico às técnicas reparatórias. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado Editora, 2012, p. 115. 
369 Idem, p. 65. 
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A mesma autora sinaliza, inclusive, que a precisa identificação da prestação 

(“prestação positiva do degradador”) pode inclusive ocorrer em sede de ação civil pública, 

como cumprimento de obrigação de fazer, ou “[...] uma abstenção, ou seja, uma prestação 

negativa do degradador”, quando “o objetivo é a cessação da atividade degradante”.370.  

Há uma variação em potencial de formatos de reparação do dano ambiental em virtude 

da peculiaridade de cada caso concreto, de cada dano, o que dificulta a identificação do objeto 

mediato da obrigação (aqui entendida como sinônimo da prestação)371, a saber, a conduta 

específica que o titular do direito violado (ou seu legitimado processual) viria a exigir do autor 

do ilícito.  

É dizer: considerando as peculiaridades dos danos ambientais e das diferentes 

possibilidades técnicas de individualização da obrigação de reparar o dano (prestação), somente 

após a constatação do ilícito absoluto que se é possível apurar qual dever foi violado, qual 

interesse jurídico foi reduzido injustamente (dano injusto), e, portanto, identificar a prestação a 

que o autor do ilícito deverá prestar em prol do titular do bem jurídico violado. A doutrina 

aponta, inclusive, que a dificuldade em se especificar a prestação a ser cumprida ganha mais 

destaque quando se trata de uma hipótese de violação de um comportamento negativo 

(genericamente, violação a uma obrigação de não fazer)372. 

Por fim, nada impede que haja mais de uma prestação a ser objeto de provimento 

jurisdicional. É lícito ao autor da ação formular pedidos de provimento de tutela jurisdicional 

do Estado tanto para cessação de atividade danosa, quanto para reparação do dano ambiental 

em si e, ainda, pagamento de indenização, sendo viável, inclusive, a cumulação de tais pedidos.  

Assim, sob a perspectiva da (falta de) prestação – que as lições doutrinárias apontam 

como elemento diferenciador inconteste entre o dever e a obrigação –, a leitura dos comandos 

legais aponta para a imposição de deveres, e não de obrigações aos sujeitos ativos de 

determinada situação de direito das coisas.  

 

2.4.3. Vantagens geradas pela aderência do sujeito adstrito 

 

 
370 MELO, Melissa Ely. Op. cit., p. 113. 
371 COSTA, Mário Julio de Almeida. Op. cit., p. 152. Para o autor, a questão mediata do objeto da prestação guarda 

mais relevo com as obrigações da dar coisa. Não se vislumbra, todavia, impeditivo para se estender o raciocínio 

para uma obrigação de fazer (ou não fazer), como nos casos de danos ambientais.   
372 TRABUCCHI, Alberto. Op. cit., p.452.  
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Relembram-se as lições lançadas no tópico 2.1 acima373 sobre a extensão da vantagem 

auferida pelo cumprimento da norma (lá referida como “aderência do sujeito adstrito”) quando 

da diferenciação técnica do dever em sentido estrito para a obrigação em sentido técnico. 

Concluiu-se que a observância de um dever (no sentido técnico) propicia vantagens para uma 

coletividade indistinta, enquanto o cumprimento de uma obrigação gera vantagens limitadas à 

esfera de direitos do credor apenas: 

 

Quer parecer que, quando se está diante de uma relação jurídica obrigacional, a 

prestação do devedor dirige-se preponderantemente a imputar uma vantagem 

juridicamente reconhecida à esfera jurídica do credor, sendo que à sociedade resultam 

apenas vantagens difusas. [...] 

Já quando se trata de um dever relativo, embora a pretensão constitua posição jurídica 

ativa de um particular, ainda que não exclusivamente dele, seu exercício, com êxito, 

é dizer, com a aderência do sujeito adstrito, resulta diretamente numa vantagem 

coletiva, não obstante indiretamente haja um incremento em sua esfera jurídica.374  

 

Especificamente na temática ambiental, partindo-se da premissa de que o direito ao 

meio ambiente equilibrado é titulado pela coletividade, a partir da noção de que o meio 

ambiente é bem de uso comum, não parece haver dúvidas de que os benefícios advindos da 

aderência do sujeito adstrito das normas analisadas se espalham positivamente para uma 

coletividade (no mais das vezes) indeterminada.  

Tal se dá pelo caráter difuso e indivisível do direito em análise, de forma que a 

satisfação do direito ao meio ambiente equilibrado de um único titular redunda na satisfação do 

mesmo direito de todos os demais titulares indetermináveis daquele mesmo direito375.  

Também pela perspectiva das vantagens auferidas com o cumprimento da conduta, 

então, conclui-se que os comandos legais analisados no tópico 2.3 guardam identidade 

conceitual como o dever e não com obrigação em sentido técnico. 

 

2.5. Conclusões parciais 

 

 
373 Faz-se referência à nota de rodapé 32.  
374 BUNAZAR, Mauricio. Op. cit., pp. 46-47. Nota: a transcrição menciona ‘dever relativo’’ e ‘posição jurídica 

ativa de seu titular’ porque comenta um exemplo de dever relativo. Os deveres de preservação ambiental 

estampados (entre outras) nas normas sob análise neste tópico têm natureza de dever absoluto. Mesmo assim o 

exemplo contribui para a compreensão da aferição de vantagens pela adstrição do sujeito em posição jurídica 

passiva à norma. Mais adiante nesse estudo serão apresentadas as categorizações propostas pelo autor a partir das 

situações jurídicas propter rem.  
375 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 45. O autor assim exemplifica: “A conservação do conjunto arquitetônico de uma cidade 

histórica beneficia simultaneamente a comunidade local, os turistas e toda uma nação (eventualmente do planeta, 

quando se tratar de patrimônio cultural da humanidade), inclusive gerações futuras.  
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A análise dos elementos distintivos do dever e da obrigação apontou para a 

categorização dos comportamentos identificados nos comandos legais revisitados no tópico 2.3 

como deveres. As hipóteses dizem respeito a deveres originados no campo das situações de 

direitos das coisas, carecem do caráter relacional entre credor e devedor e a da prestação como 

elemento intrínseco da obrigação em sentido técnico. E a conclusão também se acomoda no 

conceito de dever quando analisada sob as perspectivas do benefício advindo da adstrição do 

sujeito ativo à norma. 

Os benefícios gerados com a adstrição do sujeito passivo aos comandos gerais das 

limitações ao direito de propriedade são, em geral, outros sujeitos de direito determinados. Os 

benefícios gerados com a observância dos deveres gerais de proteção ao meio ambiente atingem 

a coletividade como um todo.  

A teoria das limitações ao direito de propriedade pode ser invocada como reforço 

teórico, enquanto norma principiológica aberta, nas hipóteses de aplicação dos comandos legais 

analisados no tópico 2.3. Mais especificamente os artigos 1.228 do Código Civil e o artigo 4º 

da Política Nacional do Meio Ambiente contém imposição de condutas limitantes no uso da 

propriedade, as quais também devem ser consideradas como deveres em sentido técnico, a 

serem observados constantemente, com o propósito de preservação de um direito difuso, a 

saber, a garantia socioambiental376. 

Os comportamentos descritos nas normas analisadas, nos dizeres da doutrina, “não são 

limitações à faculdade de gozo do proprietário que se impõem legalmente, senão autênticos 

deveres de conduta”377. 

Na esteira das reflexões lançadas no tópico 2.1, deve-se identificar as consequências 

de se caracterizar os conteúdos das normas analisadas no tópico 2.3 como deveres e comparar 

tais consequências com o arcabouço principiológico e o fim maior de toda a normativa 

ambiental: a preservação do meio ambiente.  

Identificam-se duas consequências relevantes para a categorização dos 

comportamentos analisados como dever: a indisponibilidade e a imprescritibilidade do direito 

subjetivo absoluto derivado da violação do dever.  

As consequências guardam proximidade com a já analisada dimensão das vantagens 

advindas do cumprimento da norma pelo sujeito em posição jurídica passiva. Como, nos 

deveres, a adstrição à norma gera vantagens à coletividade, a melhor interpretação recomenda 

 
376 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário, Op. cit., p. 82.  
377 DÍEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Volumen III: Derecho de cosas y Derecho 

Inmobiliario Registral, 6ª ed., Editorial Tecnos: Madrid, 1997, p. 170. 
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considerá-los como interesses difusos ou coletivos, o que se alinha às normas de proteção ao 

meio ambiente, desde a Constituição Federal até as leis de natureza processual.  

Acerca dessas últimas, como os direitos subjetivos absolutos violados pela não 

observância de um dever possuem natureza difusa e coletiva, a legitimidade ativa para reclamar 

tais interesses em juízo se confere a diversas instituições representativas, como o Ministério 

Público e associações.  

Os legitimados ativos a reclamar tais direitos de interesse coletivo não podem optar 

por exercê-los ou não; devem fazê-lo, eis que se tratam de direitos indisponíveis378 que influem 

positivamente na esfera de direitos de uma coletividade.  

Outra consequência derivada do caráter absoluto do direito subjetivo e do aspecto 

coletivo das vantagens auferidas é a imprescritibilidade dos interesses jurídicos subjetivos 

absolutos tutelados por meio da imposição de deveres em sentido estrito ao sujeito em posição 

jurídica passiva379. Como abordado no tópico 2.1, os interesses jurídicos tutelados por meio de 

deveres não se sujeitam à prescrição, ao contrário das pretensões derivadas das obrigações e 

seu caráter relacional.  

A aplicação de tais premissas se alinha perfeitamente aos propósitos do arcabouço 

normativo de proteção ao meio ambiente. O direito de acesso ao meio ambiente sadio enquanto 

bem de uso comum é indisponível, quer dizer, não pode se sujeitar à discricionariedade ou 

conveniência dos legitimados ativos a reclamá-la. E é imprescritível, não havendo barreira 

temporal a impedir a busca por tutela jurisdicional voltada à imposição de condutas para 

preservação, manutenção e recuperação do meio ambiente.  

Se analisados sob as premissas das fontes das obrigações e da obrigação como 

processo, os comportamentos gerais comissivos ou omissivos previstos nos artigos analisados 

estariam no estágio inicial do processo obrigacional, é dizer, no degrau de dever (enquanto 

contraponto do direito). Assim, ainda que a violação de tais deveres possa vir a originar uma 

relação com estrutura obrigacional, tal se daria quando configurado o ilícito, individualizada a 

 
378 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. Op. cit., p. 58/60. O autor explica, 

primeiro, que a indisponibilidade não obriga o Ministério Público a assumir a titularidade de uma ação civil pública 

mal elaborada. Ao contrário, a indisponibilidade do interesse material permite que o MP abdique da faculdade 

processual de substituição do polo ativo para posteriormente formular ação judicial adequada, se entender que a 

ação originária está mal formulada a ponto de prejudicar as chances de êxito de se obter a tutela. Na sequência, 

ressalva que as transações envolvendo direitos difusos indisponíveis deve ser revestida de “todas as cautelas 

possíveis”, sendo possível arguir a nulidade de Termos de Ajustamento de Conduta que venham a autorizar “o 

deliberado descumprimento de conduta exigível por norma geral voltada à promoção da saúde e da vida das 

pessoas”. 
379 BUNAZAR, Maurício. Op. cit., p. 48.  
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prestação e, consequentemente, nascida a pretensão no caso concreto (admitido a obrigação 

como sinônimo de prestação e reverso da pretensão). 

Essa perspectiva do processo obrigacional contribui para uma análise destacada entre 

os diferentes interesses juridicamente tutelados, que podem nascer a partir da violação dos 

deveres. Não há dúvidas de que o sujeito ocupando a posição jurídica ativa pode cumular 

pedidos que estejam em sua esfera de legitimidade processual, admitindo-se que a violação aos 

deveres de preservação do meio ambiente confere ao titular o direito de reclamar tanto a 

recomposição do meio ambiente degradado quanto indenizações pecuniárias a compensar 

danos materiais e extrapatrimoniais que tenham derivado da violação do dever.  

Há que se responder, então, se as características da indisponibilidade e da 

imprescritibilidade dos direitos tutelados por deveres em sentido estrito alcançam todos os 

interesses juridicamente tutelados que potencialmente possam derivar da violação de tal direito. 

Seriam também as pretensões indenizatórias indisponíveis e imprescritíveis? Ou tais 

características se referem apenas às eventuais recuperações ou reparações in natura dos bens 

ambientais? 

As lições doutrinárias lançadas no tópico 2.1 380  indicam que os contornos da 

imprescritibilidade e indisponibilidade se limitam à proteção do direito real absoluto em si. As 

pretensões de direito material pautadas na reparação civil derivadas da violação do direito real, 

denominadas de pretensões secundárias, seriam prescritíveis e passíveis de transmissão ( 

portanto, de não-exercício, sugerindo caráter de disponibilidade de tal direito, como se verá a 

seguir). 

No tópico 2.3.2 foram apontadas potenciais diferenças entre as casuísticas cobertas 

pelo artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente e aquelas cobertas pelos comandos legais 

do Código Florestal analisados neste capítulo.  

Concluiu-se haver bases legais diferentes para a exigibilidade de reparação de dano in 

natura junto ao titular da posição jurídica ativa de direito das coisas, e para a condenação do 

poluidor ou predador em indenizações pecuniárias. Ademais, os sujeitos que ocupam as 

posições jurídicas passivas de tais comandos legais podem ser diversos, não havendo necessária 

identidade entre os conceitos de “proprietário, possuidor ou ocupante” com o conceito de 

“poluidor ou predador”.  

No próximo capítulo a análise seguirá com detalhamento dos interesses juridicamente 

tuteláveis e a revisão dos comandos legais da reparação civil aplicáveis à temática ambiental. 

 
380 Conforme notas de rodapé 32 a 35.  
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O objetivo principal será ratificar ou rever a conclusão até aqui alcançada de que diferentes 

interesses juridicamente tuteláveis ligados à violação de deveres de proteção ao meio ambiente 

comportam tratamento jurídico distinto.  

A análise guarda estreita conexão com os questionamentos centrais do trabalho, em 

especial para avaliar se o dever de reparar perdas e danos pecuniários são também ligados ao 

mero fato de estar o agente atrelado a uma posição jurídica ativa de direito das coisas (ser 

proprietário, possuidor ou ocupante). Se positiva a resposta a esta última pergunta, seria correto 

pensar em deveres indenizatórios ambulatórios, automaticamente transmissíveis, quer dizer, 

atrelados à condição de titular do respectivo bem ambiental? 
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CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADE CIVIL: DANOS E INTERESSES 

JURÍDICOS TUTELÁVEIS 

 

Antes de se analisar os comandos legais que compõem o sistema de responsabilidade 

civil vigente no ordenamento brasileiro, far-se-á um breve apanhado histórico em torno do 

instituto. Espera-se com isso contribuir com uma melhor compreensão da análise crítica que se 

seguirá e, em especial, com a conexão entre tal análise crítica e os elementos que motivaram a 

realização deste estudo. 

 

3.1. Breve contextualização do instituto da responsabilidade civil no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

Segundo lição de Álvaro Villaça Azevedo, o vocábulo responsabilidade tem sua origem 

no verbo latino spondeo, cuja aplicação, na primitiva relação obrigacional contratual 

(contratada verbalmente), correspondia à vinculação de uma das partes contratantes ao 

responder à ofertada contratação.381  

Historicamente, a responsabilidade entre os romanos importava na execução pessoal do 

devedor (Lei das XII Tábuas; “pena de Talião”), até o advento da Lex Poetelia Papiria (século 

IV a.C), quando passou a recair sobre o patrimônio do devedor. No século seguinte, a Lex 

Aquilia de damno estabeleceu “os primeiros alicerces da reparação civil em bases mais 

lógicas”382, abandonando o caráter contraproducente da vingança privada e dando espaço à pena 

pecuniária como forma de reparar um ilícito.  

A despeito do abandono da ideia de se apenar fisicamente o devedor por questões 

patrimoniais, pode-se dizer que o modelo preservou o conceito de culpa existente desde as 

épocas da vingança privada.383 A culpa, tradicionalmente, sempre ocupou o lugar de maior 

destaque na responsabilidade civil pelo caráter moral (reprovação) da sua aplicação sobre o 

 
381 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil, 11ª ed. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 243. 
382 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, 5: direito das obrigações 2ª parte/ Washington de 

Barros Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf, Regina Beatriz Tavares da Silva, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 567. 
383 A respeito da controvérsia em torno da introdução do conceito de culpa, enquanto elemento moral, pela Lex 

Aquilia de damno, (LIMA, Alvino. Da culpa ao risco, São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, 1938, 

p. 15/16). Anderson Schreiber sustenta que a noção de culpa, enquanto desvio moral de conduta (com relevância 

jurídica) e um comportamento moralmente reprovável, influenciado pela noção de pecado, consolida-se na Idade 

Média, pelo fortalecimento do Direito Canônico, como resultado da difusão da ideologia cristã (SCHREIBER, 

Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 

São Paulo: Atlas, 2015, pp. 13/14). 



122 
 

ofensor. Em termos históricos, o elemento moral da culpa é intrínseco ao anseio da sociedade 

em punir o ofensor, porque a culpa consiste num desvio da conduta socialmente desejada.384  

O desenvolvimento socioindustrial da humanidade, em especial aquele ocorrido durante 

o último bicentenário, contudo, fez brotar nos pensadores do Direito questionamento sem 

precedentes a respeito de eventual esgotamento do modelo histórico e consagrado do instituto 

da responsabilidade civil que gravitava em torno da culpa.385  

No contexto gerado pela mecanização, cada vez mais crescente e irreversível, das 

atividades (Revolução Industrial, veículos automotores, maquinários em geral), nascia o 

questionamento de que aquele modelo tradicional, centrado na apuração de culpa do ofensor 

(subjetivo e calcado na prova da prática de ilícito, portanto), não se mostrava mais apto a 

socorrer as vítimas de dano. Como sintetizado por Alvino Lima, “(v)ivemos mais intensamente 

(Roosevelt) e mais perigosamente (Nietsche), e assim, pois, num aumento vertiginoso e 

invencível de momentos e de motivos para colisão de direitos”.386 

Assim, fosse pela dificuldade prática da vítima em provar a culpa do ofensor, bem como 

pela igualmente difícil prova do nexo de causalidade entre o dano e a conduta danosa 

especificamente considerada, 387  e, por fim, pelas hipóteses de que o dano decorresse do 

exercício de uma atividade lícita388, a perquirição de culpa perdia força.  

Alvino Lima reporta discussão da doutrina francesa em torno da possibilidade e 

adequação em afastar-se do modelo clássico no sentido de adotar a responsabilidade civil sem 

apuração de culpa.389 Para parte da doutrina francesa, defensora da teoria tradicional, o dilema 

jusfilosófico residia justamente em admitir que a responsabilidade não iria cuidar mais de 

encontrar o comportamento moralmente/socialmente reprovável e, portanto, tido como ilícito 

pelo ordenamento vigente. Para aquela corrente, se a culpa foi (e era) essencial à 

responsabilidade civil devido a ter em si embutida a reprovação moral da conduta do ofensor, 

por parte da sociedade, como se admitir responsabilidade sem averiguação da retidão do 

comportamento?  

 
384 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 33.  
385 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral, Op. cit., p. 602.  
386 LIMA, Alvino. Da culpa ao risco. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, 1938, p. 7/8. 
387 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. t. LIII, Op. cit., p. 87. O autor cita também como motivo a 

“[...] insuficiência do Estado para amparar os menores, as viúvas e os velhos [...]”.  
388 Como definido por Álvaro Villaça Azevedo, “[...] a crescente tecnicização da vida moderna vai levando o 

homem a uma vivência quase maquinal, de onde promana, em grau cada vez maior, a brutalidade, que estorva a 

subjetividade, mesmo nos condicionamentos jurídicos”. In: Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 

Op. cit., p. 249. 
389  LIMA, Alvino. Da culpa ao risco, Op. cit. Dentre tantos trechos da obra referenciando a disputa dos 

doutrinadores franceses, p. 17/24. 
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Seria, então, a responsabilidade objetiva uma modalidade de culpa presumida? Se sim, 

nasce de imediato outro problema: sendo culpa presumida, admitiria prova em sentido diverso? 

Ou seria uma presunção absoluta de culpa, apenas e tão somente, para se acalmar o anseio 

daqueles que precisavam, por razões históricas, morais e sociais, enxergar o elemento culpa 

dentro do dever de indenizar, em outras palavras, para aqueles que conceitualmente não 

admitiam a ideia de uma responsabilidade sem culpa.  

É frequente a referência aos embates travados pela doutrina francesa sobre a teoria do 

risco no final do Século XIX e início do Século XX,390 com relação à aceitação da teoria da 

responsabilidade objetiva, a desprezar a análise da culpa. Para Alvino Lima, contudo, “[...] as 

presunções absolutas de culpa são a consagração da teoria da responsabilidade objetiva, da 

responsabilidade sem culpa. Dizer o contrário é procurar mascarar com um nome, apenas, 

aquilo que a realidade desmente”.391  

Estava posta a tendência de proteção da vítima ao invés da averiguação da conduta do 

agente ofensor, destacando a necessidade de assegurar a reparação do dano sofrido, dado o 

surgimento de imensos perigos que o progresso trouxe para a segurança dos indivíduos, para os 

quais a noção clássica e individualista de culpa não era suficiente392, porque a “[...] exigência 

da civilização contemporânea seria de que nenhum dano ficasse sem indenização”.393 

Nascia, assim, a teoria do risco, porque, nas palavras de Lopez: 

 

[...] perceberam os juristas que a vítima estava enfraquecida, desprotegida caso a culpa 

continuasse sendo a teoria informadora da responsabilidade civil. [...] aparece a teoria 

do risco, que fundamenta a responsabilidade não na culpa mas no risco que correm as 

pessoas por causa dos veículos ou máquinas (transporte, acidente de trabalho).394 

 

A partir de tal conclusão, a citada autora propõe o conceito do risco proveito, segundo 

o qual “[...] quem lucra pondo em risco a vida, a integridade física e os bens de terceiros deve 

ser onerado no pagamento de indenização”.395  

Assumida a existência de uma nova vertente da responsabilidade civil que não se foca 

na análise (e potencial reprovação e punição) do comportamento do ofensor, mas na 

 
390 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. SCAFF, Fernando Campos. Da culpa ao risco na responsabilidade civil. in 

Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. coord. Otavio Luiz Rodrigues 

Junior, Gladston Mamede, Maria Vital da Rocha, São Paulo: Atlas, 2011, p. 80. 
391 LIMA, Alvino Da culpa ao risco Op. cit. 1938, pp. 56/57. 
392 Idem, pp. 66. 

393  THEODORO JUNIOR, Humberto. Responsabilidade civil: noções gerais. Responsabilidade objetiva e 

subjetiva. In: Responsabilidade Civil Contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa / Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Gladston Mamede, Maria Vital da Rocha coordenadores / São Paulo: Atlas, 2011, p. 35. 
394 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit. p. 27. 
395 Idem, pp. 44/45. 
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necessidade de indenizar a vítima, consolida-se o conceito de risco proveito como aquele que 

impõe ao beneficiário de alguma situação os encargos (responsabilidades) pelos danos que 

podem advir da mesma situação, ainda que da ação não decorra qualquer traço de ilegalidade 

(culpa, enquanto comportamento jurídico, social e moralmente condenável). É “[...] conceito 

econômico que existe na atividade empresarial, originado na empresa, pois essa tem escopo de 

lucro e deve ressarcir terceiros prejudicados com essa atividade – ubi emolumentum, ibi 

onus”.396  

O conceito de risco proveito evoluiu para o conceito de risco criado, mais amplo, que 

engloba toda e qualquer atividade geradora de risco, mesmo que não haja prova do proveito por 

parte do indenizador, tampouco a demandar fosse a atividade organizada em forma de empresa 

para se atrair a aplicação da teoria do risco.397 Tudo de forma a facilitar a aplicação do propósito 

da teoria do risco em prol da vítima:  

 

O risco criado é o risco da atividade, assim o nexo causal nasce da própria atividade 

desenvolvida. A atividade é normal e lícita, mas tem como próprio fundamento a 

vulnerabilidade das pessoas que consomem, utilizam ou estão expostas a ela. 

Evidentemente, o risco criado leva dentro dele duas ideias – a atividade que, apesar 

de normal e lícita pode ser perigosa, e o proveito ou vantagem, que sempre existe 

nesses casos, e a sociedade de consumo está aí para provar isso. A vítima no risco 

criado não precisa ficar provando se o ofensor tirou proveito ou não de sua atividade 

porque, é claro, está implícito que tirou, a não ser que fosse atividade de caridade...398  

 

Por isso, a despeito de haver reflexões sobre outras diferentes vertentes (espécies do 

gênero risco da atividade 399 ), neste estudo se adotará a “espécie” risco criado como 

representativa da teoria do risco da atividade como um todo400, haja vista ser a variante “[...] 

mais aceita amplamente”401.  

Para fins de esquematização enquanto instituto jurídico, Álvaro Villaça Azevedo propõe 

que a teoria do risco seja enquadrada como a própria responsabilidade civil extracontratual 

objetiva pura (conforme proposta de divisão do referido autor), haja vista não ser fundada em 

 
396 Idem, p. 45. 
397 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 

diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2015, p. 24.  
398 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo Causal e Produtos Potencialmente Nocivos – a Experiência brasileira do 

Tabaco. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 40. 
399 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 143/145. 
400 LIMA, Alvino. Da culpa ao risco. Op. cit., p.150. O autor afirma que: “Uma análise profunda e sem ideias 

preconcebidas [...] leva-nos à convicção de que o princípio da culpa cedeu terreno ao princípio da 

responsabilidade decorrente do risco criado”.  
401 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Op. 

cit., p. 129.  
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ato de terceiro (hipótese que o autor cataloga como impura), mas sim no próprio exercício de 

atividade regular.402  

Já para Sergio Cavalieri Filho, a responsabilidade objetiva (enquanto a própria teoria do 

risco em si) se constrói sobre a quebra de um dever implícito ou explícito de segurança, pois 

“[...] quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com segurança, de 

modo a não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele responder independentemente 

de culpa”.403  

Para Agostinho Alvim, a teoria do risco deve ser entendida, de fato, como sinonímia da 

modalidade objetiva da responsabilidade civil. O autor sustenta, em síntese, que: 

 

A classificação mais simples é esta: a responsabilidade civil funda-se na culpa quando 

esta lhe é elemento indispensável; prescinde dela, quando se satisfaz apenas com o 

dano e o nexo de causalidade. A primeira hipótese consubstancia a teoria da culpa, ou 

subjetiva. A segunda entende-se com a teoria dita objetiva, ou do risco, e dentro de 

seus postulados se diz que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por quem a 

êle se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa.404 

 

Logo, carecendo a responsabilidade objetiva de perquirição de culpa, bastando a 

ocorrência do dano derivado do risco criado pela atividade, nessa modalidade, só não haverá o 

dever de indenização se houver qualquer das hipóteses de excludente da responsabilidade, em 

especial, a culpa da vítima ou fato de terceiro. 405 

Paradoxalmente, no entanto, a recepção e aplicação da teoria do risco nos ordenamentos 

jurídicos levanta dúvidas sobre possíveis efeitos colaterais. Por um lado, a objetivação da 

responsabilidade (por meio da absorção da teoria do risco, via de regra) facilitou que vítimas 

fossem indenizadas, atendendo assim o escopo de alteração do foco do instituto da 

responsabilidade civil (do ofensor para a vítima). Por outro lado, questiona-se se a objetivação 

pode levar ao fenômeno de securitização (por assim dizer) da responsabilidade civil.  

O alargamento das hipóteses de responsabilização e o “papel cada vez mais 

coadjuvante” da culpa406 podem, ao menos em tese, fazer com que os agentes diminuam sua 

preocupação com a correção de seus comportamentos407, considerando que responderiam, de 

 
402 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Op. cit. pp. 248/252. 
403 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit. p. 143. 
404 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3ª ed., atual. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Editora Jurídica Universitária Ltda., 1965, p. 237.  
405 LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo Causal e Produtos Potencialmente Nocivos – a Experiência brasileira do 

Tabaco. Op. cit., p. 32. 
406 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 5. 
407 VICENTE, Dario Moura. Direito comparado: Obrigações, vol. II. São Paulo: Almedina, 2018, p. 464. O autor 

pondera que: “A verdade, porém, é que as propostas no sentido de substituição da responsabilidade civil por 

sistemas de segurança social ou afins como forma preferencial de compensação de danos acidentais, que 

proliferaram nos anos 70, não vingaram na maior parte dos países; ao que se ligam, entre outros aspectos, os 
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qualquer modo, mesmo que sua culpa (aqui entendida como um agir moralmente reprovável) 

não ficasse configurada no caso concreto. Tal raciocínio encontra suporte nas experiências 

neozelandesa e nórdicas de socialização de riscos, assim sintetizadas pela doutrina: 

 

[...] a ampla ‘socialização dos riscos’ pode tirar o incentivo da tomada de precaução 

diante dos riscos e da prevenção de perigos.  

Sem dúvida, o seguro é o oposto da prevenção. Teríamos que ter um sistema que 

privilegiasse os princípios da precaução e da prevenção e, no caso de essas medidas 

falharem, vindo a causar danos, aí sim o seguro iria socorrer as vítimas. É preciso 

ressaltar que a socialização dos riscos não acaba com os riscos, ao contrário, pode 

tornar os responsáveis por eles menos cuidadosos.408 

Depreende-se, portanto, que a socialização integral dos riscos gera problemas de 

escala competitiva na sociedade globalizada, de modo que, não obstante restem 

válidos os valores de solidariedade social e garantia de tutela da dignidade humana, 

não se poderá carrear somente ao Estado referido ônus, máxime tendo em vista que, 

mesmo no rol dos países do “Primeiro Mundo”, se nota que o ônus exclusivo do 

Estado e, por via de conseqüência, da sociedade, dá azo ao aumento de sinistros, na 

medida em que o indivíduo não vislumbra sérias conseqüências patrimoniais advindas 

de sua conduta, que onerarão o corpo social. Patente, pois, a insubsistência prática do 

sistema da ampla e exclusiva socialização dos riscos.409 

 

As lições acima sugerem que os ambientes que flexibilizaram o rigor do ônus 

indenizatório, permitindo que mais vítimas fossem indenizadas, fez também com que a 

ocorrência dos eventos danosos aumentasse, porque, como regra geral, os agentes não mais se 

importavam se suas condutas seriam ou não geradoras de danos, em virtude do alargamento das 

hipóteses de responsabilização.  

Esse aspecto antagônico, paradoxal, permite questionar se a aplicação irrestrita da teoria 

do risco na responsabilidade civil é a melhor maneira de dirigir o instituto da Responsabilidade 

Civil nesta Sociedade do Risco em que vivemos. Qual sentido de indenizar mais as vítimas, 

mas, ao mesmo tempo, admitir a maior ocorrência de eventos danosos? É de se admitir que o 

propósito do sistema seja, “[...] agora, assegurar ao lesado uma maior proteção e garantia, [...], 

desvalorizando-se e atrofiando-se a finalidade sancionatória e preventiva da responsabilidade 

civil”410? 

 
enormes custos orçamentais desses sistemas (que a experiência neozelandesa comprovou) e as dificuldades 

financeiras enfrentadas por muitos Estados no novo século. Por outro lado, como nota Peter Cane, a substituição, 

ainda que parcial, da responsabilidade civil pela segurança social não deixaria de se refletir negativamente na 

prevenção de atividades danosas, que a primeira de alguma sorte também assegura.” 
408 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 55. No 

mesmo sentido, à página 60, a autora assim explica: “A socialização do risco de forma ampla traz inconvenientes 

como a diminuição do cuidado para evitar os riscos, aumentado, assim, os casos de danos [...]. o desenvolvimento 

do seguro, [...] mitiga ou até anula a função preventiva da responsabilidade civil [...].” 
409 MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil e a socialização dos riscos. O sistema neozelandês e a 

experiência escandinava. In: Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 7, nº 2, p. 1-176, julho/dezembro – 

2006, p. 20. 
410 SILVA, João Calvão da. Op. cit. p. 104.  
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Soma-se a isso a constatação de que os eventos danosos tendem a ser progressivamente 

mais massificados e de consequências (dano-resultado) cada vez menos previsíveis e de 

extensão desconhecida. Notadamente, no campo do Direito Ambiental, os eventos danosos por 

vezes têm caráter irreversível, sendo unânime o entendimento de que a prevenção de eventos 

danosos, e a consequente preservação do meio ambiente in natura, deve sobrepor-se à busca de 

reparações a posteriori.   

Ou seja, se vivemos na Sociedade de Risco, se a ciência, apesar de seu nível de evolução, 

não consegue responder com precisão se determinados comportamentos trazem ou não risco411, 

o mais adequado é evitar, na máxima extensão possível, que os danos aconteçam.  

Na área ambiental, a conclusão faz todo o sentido. O desejado é obter a maior aderência 

possível dos agentes envolvidos na preservação dos bens protegidos para se evitar eventos 

danosos, e privilegiar a recuperação in natura após a ocorrência de eventos assim 

caracterizados, quando esses não forem evitados.  

Por isso, nos tópicos que seguem também se questionará a utilidade de se avaliar a 

conduta do ofensor nos casos de responsabilização civil ambiental, mesmo diante da 

prevalência da modalidade objetiva na seara de proteção ao meio ambiente. Em especial, a 

avaliação guardará conexão com os diferentes interesses juridicamente tutelados e a 

quantificação das indenizações.  

Vislumbra-se interesse em se aprofundar na questão sobre qual seria o fundamento 

ético-jurídico412 da responsabilização civil ambiental, à luz da (ao menos teórica) interrelação 

desse fundamento com as assim denominadas funções da responsabilidade civil e a diversidade 

de interesses juridicamente tuteláveis. Essa análise será feita ao longo do tópico 3.2 e 

respectivos subtópicos, a permitir uma análise crítica sobre a construção doutrinário-

 
411 Ulrich Beck desenvolve crítica em torno dos efeitos negativos da pressão política e econômica sobre a ciência, 

seja quanto à dificuldade de se obter dados precisos, seja quanto à limitação de a ciência rever resultados anteriores 

e, com isso, expor equívocos de decisões anteriores que vieram a expor a sociedade a riscos. O autor complementa 

expondo a submissão dos cientistas a uma “desumana lei da infalibilidade, uma lei que, para além de seu 

descumprimento representar uma qualidade das mais humanas, também se encontra em clara contradição com 

seus ideais de progresso e crítica”. Tal cenário redunda no que é denominado pelo autor como a “perda de 

soberania sobre a avaliação dos perigos” para a burocracia do conhecimento, conhecimento então que não é 

apresentado “como ele deveria ser feito, mas acaba sendo improvisado, remexido, revirado do avesso e finalmente 

apresentado limpo, de modo a não dizer aquilo que ele no fundo quer dizer, e acaba querendo dizer algo sobre o 

que teria sido melhor manter-se calado” (Op. cit. p. 65). 
412  Luíz Manuel Teles de Menezes Leitão leciona que: “A responsabilidade civil pode ser classificada em 

responsabilidade civil por culpa, pelo risco ou pelo sacrifício, consoante o título de imputação a que recorra para 

transferir o dano da esfera do lesado para outrem” (Direito das obrigações, Op. cit. p. 275). 
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jurisprudencial de que a responsabilidade civil ambiental, no Brasil, é “informada pela teoria 

do risco integral”413, a ser desenvolvida no subtópico 3.2.4.  

A partir desse contexto, e adotando como premissas essas reflexões críticas em torno da 

teoria da responsabilidade objetiva, é que os comandos legais aplicáveis à responsabilidade 

civil ambiental serão analisados neste capítulo.  

 

3.2. Bases legais da responsabilidade civil ambiental 

 

Viu-se ao longo do estudo que há uma série de comandos legais que tutelam as relações 

com o meio ambiente, desde regras abertas contendo limites e finalidades no uso da propriedade 

até a imposição de comportamentos omissivos e comissivos aos sujeitos de situações jurídicas 

ativas de direito das coisas. A despeito dos comandos legais se assemelharem em muito de seus 

termos, identificou-se certa divergência doutrinária em torno do que seria, de fato, a pedra de 

toque do sistema de responsabilidade civil ambiental.  

Para Annelise Monteiro Steigleder, a responsabilidade civil ambiental foi instituída pelo 

artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, e “encontra seu “fundamento axiológico na 

própria Constituição Federal”.414  

Em orientação semelhante, Patrícia Faga Iglecias Lemos defende que a adoção da 

responsabilidade objetiva tem “respaldo no § 1º do art. 14 da Lei Federal nº. 6.938/1981”, que 

teria sido recepcionado pelo artigo 225, § 3º, da Constituição Federal415.  

 
413 Dentre outros, vide: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO 

ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS 

MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. 

NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por 

dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante 

que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo 

dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em 

decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da 

indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-

se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência 

e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja 

enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais 

experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 

27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)  
414 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit. p. 157.  
415  LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Responsabilidade por danos ambientais: aplicabilidade da obrigação 

solidária contratual e da responsabilidade extracontratual solidária aos casos concretos. In: Revista do 

Advogado AASP, Ano XXXVII, nº 133, 2017, p. 162.  
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Para Marcelo Abelha Rodrigues e Bianca Neves Amigo, o caráter objetivo da 

responsabilidade civil ambiental teria origem na Constituição. A legislação infraconstitucional, 

por seu turno, teria alargado o alcance da norma constitucional, criando fundamento legal para 

que terceiros viessem a reclamar prejuízos causados aos seus interesses particulares a partir de 

condutas violadoras do meio ambiente416. Questiona-se os elementos diferenciadores apontados 

pelos citados autores. 

Reconhece-se que o artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente expressamente 

consignou a possibilidade de que terceiros reclamem a recomposição do seu patrimônio 

particular, quando reduzido pela ocorrência de um dano ambiental417.  

Por outro lado, cronologicamente, a legislação infraconstitucional é anterior à 

Constituição, parecendo inadequado pensar que a Lei 6.938, publicada em 1.981, teria 

ratificado texto constitucional. Também se vê com reservas a afirmação de que o parágrafo 

terceiro do artigo 225 da Constituição Federal teria incorporado ou, dito de outro modo, seria o 

nascedouro da responsabilização civil objetiva na esfera ambiental418.   

O texto constitucional419 se inicia com referência às “atividades e condutas”, e logo na 

sequência adjetiva-as como “lesivas”. E conclui que, de tal contexto, os “infratores” podem vir 

a responder nas esferas penal e administrativa, além de responsabilidade civil (esta última que 

se infere da expressão “reparar os danos causados”).  

De fato, não há menção à culpabilidade no texto constitucional, mas à lesividade das 

condutas. A omissão de qualquer menção à culpa não parece, todavia, levar à conclusão de que 

o caráter objetivo da responsabilidade ambiental se impôs, tanto menos que teria se imposto em 

 
416  RODRIGUES, Marcelo Abelha. AMIGO, Bianca Neves. Responsabilidade civil por dano ambiental. In: 

Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa / Otávio Luiz Rodrigues Junior, 

Gladston Mamede, Maria Vital da Rocha coordenadores. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 451/452. Para os autores: 

“Embora a doutrina aponte o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 como sendo a raiz jurídica da responsabilidade civil 

objetiva ambiental, na verdade seu suporte normativo encontra-se inserto no art. 225, § 3º, da Constituição 

Federal. A responsabilidade objetiva do art. 14, § 1º, da Lei nº. 6.938/81 não se limitou a ratificar a 

responsabilidade objetiva desenhada na Constituição Federal para reparação civil dos danos ambientais, senão 

porque estendeu a mesma regra (da responsabilidade objetiva) também para terceiros que tenham seus interesses 

particulares lesados pela agressão ao meio ambiente.”  
417 LEMOS, Patrícia Faga iglecias. Direito ambiental: Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, 3ª ed., 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 149. 
418 Anderson Schreiber por exemplo, sustenta que a “Constituição de 1988 abriu novos caminhos, não apenas por 

força da previsão de hipóteses específicas (art. 7º, XXVIII; art. 21, XXIII; art. 36, § 6º), mas, sobretudo, pela 

inauguração de uma nova tábua axiológica, mais sensível à adoção de uma responsabilidade que, dispensando a 

culpa se mostrasse fortemente comprometida com a reparação dos danos em uma perspectiva marcada pela 

solidariedade social” (Op. cit. p. 21). 
419 “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 
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sua tripla aplicação: administrativa, cível e criminal (como previsto no texto constitucional em 

análise)420.  

Tanto assim que a responsabilidade penal prevista na Lei Federal 9.605/1998 é 

marcadamente culposa, conforme preconiza seu artigo segundo: “Quem, de qualquer forma, 

concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na 

medida da sua culpabilidade, [...]”.  

Da mesma forma, tem predominado o entendimento em doutrina e jurisprudência de 

que a responsabilidade administrativa também possui viés subjetivo. A análise desse viés, 

inclusive, será realizada de forma mais detalhada no tópico 3.4, para fins de composição com 

alguns dos questionamentos lançados ao longo deste estudo sobre a responsabilização civil 

ambiental.  

Se prevalecer o entendimento de que a Constituição Federal teria trazido, em seu 

conteúdo, o caráter objetivo da responsabilidade ambiental em todos os seus desdobramentos, 

seria necessário reconhecer, ato contínuo, a inconstitucionalidade do artigo segundo da Lei 

9.605/98, bem como dos seguidos julgados que, mais recentemente, têm entendido pelo caráter 

subjetivo da responsabilidade ambiental administrativa.  

Em reforço, cabe destacar que os artigos de lei que servem de base para a modalidade 

objetiva de responsabilidade civil contêm referências textuais expressas, que permitem concluir 

nesse sentido. Vide, nesse sentido, tanto o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que 

carrega a expressão “independentemente de culpa”, quanto o artigo 14, parágrafo primeiro, da 

Política Nacional do Meio Ambiente, grafado com a expressão “independentemente da 

existência de culpa”.  

Quer dizer, o artigo 225 da Constituição Federal de fato não exigiu a presença de culpa 

como um dos requisitos da responsabilização ali prevista; tampouco dispensou-a 

expressamente.  

Parece mais correto concluir, portanto, que o comando constitucional comporta 

qualquer das modalidades de responsabilidade. Consequentemente, entende-se que a 

Constituição Federal teria recepcionado o texto do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei 

6.938/81, pois não há conflito entre o conteúdo de tais normas. 

Feita essa introdução, serão analisados os comandos legais que guardam relação com o 

instituto da responsabilidade civil ambiental. Além do já citado parágrafo primeiro do artigo 

 
420 Em sentido contrário, é dizer, também entendendo pela objetividade da responsabilidade civil ambiental em 

virtude de o texto constitucional ser omisso quanto à culpabilidade, ver Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata 

Marques Ferreira (Comentários ao “Código” florestal: Lei n. 12.651/2012. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 47).  
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14, da Lei 6.938/81, serão também analisados artigos do Código Civil que complementam a 

aplicação da responsabilidade civil ambiental nos casos concretos, bem como as repercussões 

em torno dos interesses juridicamente tuteláveis e a previsão de solidariedade entre múltiplos 

agentes.  

 

3.2.1. Artigos 186 e 927, caput, do Código Civil 

 

O caput do artigo 927 do Código Civil compõe, em conjunto com os artigos 186 e 187 

do mesmo diploma421, o alicerce da responsabilidade civil no ordenamento brasileiro. Traz em 

seu bojo, referenciando os outros dois comandos legais, a regra clássica de imputação de 

responsabilidade civil, impondo ao agente causador de dano injusto – e, portanto, ilícito422 –, o 

dever de indenizar o lesado. A referência ao artigo 186 não deixa dúvidas de que o caput do 

artigo 927 está a tratar da modalidade culposa, enquanto “categoria nuclear da responsabilidade 

civil concebida pelos juristas da Modernidade”423, considerando a descrição constante do artigo 

186 em torno do comportamento do agente (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, [...]”).  

A regra do caput do artigo 927 também repete a lição do artigo 186 no que diz respeito 

ao dano como elemento indispensável à responsabilização civil. As lições doutrinárias são 

categóricas ao afirmar que a causação de dano é, pelo artigo 186, um dos pressupostos da 

responsabilização civil 424 . E, como consequência, que o caput do artigo 927 demanda a 

ocorrência do dano como gatilho para a reparação civil. Como sintetizado por Sergio Cavalieri 

Filho, “[...] a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a 

outrem”.425  

Compondo os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva está o nexo de 

causalidade, que pode ser identificado tanto pela referência ao verbo causar426, em ambos os 

comandos legais, quanto pela ligação frasal entre a ação ou omissão (no artigo 186) e o ato 

 
421 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Comentários ao código civil de 2002: parte geral, arts. 1º a 232 / Caio Mário 

da Silva Pereira; atualização legislativa Cristiano de Souza Zanetti, Leonardo de Campos Melo. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, p. 186. 
422 Conforme ensina Álvaro Villaça Azevedo, é “[...] requisito essencial da iliceidade a atuação dolosa ou culposa 

do agente lesionário [...]” (Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Op. cit. p. 247).  
423 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 12.  
424 TRABUCCHI, Alberto. Op. cit., p. 179. 
425 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 18.  
426 Ibidem.  
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ilícito (no artigo 927) à causação do dano. Tais pressupostos, à exceção da culpa 427 , em 

princípio se repetem na modalidade objetiva da responsabilização civil.  

É importante entender como funcionam os pressupostos da responsabilidade civil na 

esfera da responsabilidade civil ambiental. As considerações em torno da eliminação da culpa 

como pressuposto da responsabilidade civil ambiental e a análise das teorias do nexo de 

causalidade terão lugar neste tópico. Já a análise a respeito do dano, com os variados 

entendimentos sobre quais interesses jurídicos são potencialmente violados a partir da 

ocorrência de um dano ambiental428, será feita ao longo do tópico 3.3. 

 

3.2.2. O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil: a teoria do risco 

 

O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil é tido como o repositório da regra geral 

da responsabilidade objetiva do ordenamento jurídico brasileiro e, como tal, representaria o 

ideal teórico do que se convencionou chamar de teoria do risco.  

O referido comando legal apresenta duas linhas claras: aplica-se a modalidade objetiva 

de responsabilidade civil “nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.  

A primeira parte é autoexplicativa em termos gramaticais, comportando análise quanto 

a seu pretenso fundamento teórico, para se apurar se as hipóteses previstas em lei compartilham 

do mesmo racional da teoria do risco, previsto na parte final do comando legal sob análise. A 

parte final do parágrafo único, por sua vez, representa a própria materialização da teoria do 

risco, aqui apresentada em forma de norma aberta. 

A respeito da aparente dicotomia do comando legal, extrai-se da lição de Fernando 

Campos Scaff e Patrícia Faga Iglecias Lemos que a primeira parte do parágrafo se refere a 

hipóteses em que seria provável que a culpa recaísse sobre determinado agente. Assim, como 

seria inútil e contraproducente discutir sobre a ocorrência da culpa em tais ocasiões, o legislador 

decida pela aplicação da responsabilidade objetiva429.  

Tratar-se-ia, portanto, de uma permissão concedida pelo sistema jurídico para que o 

legislador viesse a criar, futuramente, hipóteses legais de imputação de responsabilidade, 

 
427 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, Op. 

cit., pp. 123/124.  
428  As considerações passam pela natureza (dano in natura, dano pecuniário, dano extrapatrimonial), pela 

titularidade do interesse tutelado (dano individual ou coletivo) e até mesmo pelo aspecto cronológico (dano 

presente ou futuro). 
429SCAFF, Fernando Campos. LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Op. cit. pp. 79/82.  
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independentemente da perquirição de culpa. A segunda parte do parágrafo único, por sua vez, 

segundo os mesmos autores, propicia aos aplicadores do Direito identificar outras hipóteses de 

cabimento da responsabilidade objetiva, a partir da identificação de atividades de risco:  

 

O parágrafo único do art. 927 mostra uma ampliação das hipóteses de reparabilidade 

do dano. Abandona o critério seguro da previsão legal para preconizar que, nos casos 

de risco, a responsabilidade civil será objetiva. [...] 

A visão de que a fixação da responsabilidade objetiva, principalmente a pura, deve 

estar sempre a cargo do legislador fica hoje superada, pois, para a responsabilidade 

independente de culpa, a fixação da responsabilidade objetiva e de seus limites não 

mais exige previsão legal, nos termos do mencionado art. 927 do Código Civil, 

parágrafo único.430  
 

De acordo com Anderson Schreiber, já havia uma tendência de converter as presunções 

relativas de culpa (que ocasionam, na prática, a inversão do ônus probatório) em “[...] 

presunções absolutas, de tal modo que o juiz, ao final, já presumia de forma tão definitiva a 

culpa do ofensor que isso equivalia a dispensá-la para fins de responsabilização”. O autor 

destaca que “(t)al tendência não é exclusiva da experiência brasileira”, tendo por foco desaguar 

mesmo na aplicação da modalidade objetiva da responsabilidade civil.431  

Aliás, a forma como a teoria do risco foi materializada no ordenamento brasileiro não é 

imune a críticas. Ao comentar o parágrafo único do artigo 929 do então Projeto do Código das 

Obrigações, José de Aguiar Dias se mostra favorável à adoção da teoria no ordenamento 

brasileiro, lamentando, aliás, que sua aplicação poderia ser mais extensa, desde que observados 

os limites daquilo que seria, para o autor, o real sentido do comando legal: não o de indenizar 

qualquer tipo de dano, apenas o dano injusto e relevante.432  

Para parte da doutrina, a teoria foi recepcionada de forma equivocada no ordenamento 

brasileiro, que abriu mão de uma tipicidade da responsabilidade pelo risco, como fizeram os 

sistemas alemão e português. 433  Também seria questionável a redação da norma quando 

comparada com suas formas de positivação nos ordenamentos que textualmente lhes serviram 

de inspiração, notadamente os Códigos Civis Português e Italiano.  

Se comparada aos sistemas italiano e português, a opção do legislador brasileiro foi de 

fato mais abrangente. Lá se optou por um sistema de responsabilidade objetiva tipificado, sendo 

vetada a aplicação analógica da teoria do risco. Além disso, aqueles ordenamentos reservaram 

 
430 Idem, pp. 81/82. A referência à responsabilidade objetiva pura remete à proposta de classificação de Álvaro 

Villaça Azevedo, vide nota de rodapé 401 acima.  
431 SCHREIBER, Anderson. Op. cit. pp. 31/32. 
432 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 32. O autor adverte, por outro lado, que: “Banir a culpa do sistema de 

responsabilidade civil talvez seja uma temeridade, dadas as repercussões econômicas que acarretaria a adoção 

integral do princípio do risco”. 
433 VICENTE, Dario Moura. Op. cit. p. 673.  
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ao agente a possibilidade de se eximirem da responsabilidade, caso façam prova de que 

adotaram “todas as medidas idóneas a fim de evitar o dano”434. Teresa Ancona Lopez, por 

exemplo, assim discorreu sobre o aparente exagero do legislador brasileiro ao introjetar a teoria 

de forma tão abrangente: 

 

Em suma, o direito estrangeiro, que serve de modelo ao nosso, não superdimensionou 

a regra de responsabilidade pelo risco criado pela atividade, mas optou por leis 

especiais para esse tipo de responsabilidade ou, como na Itália e em Portugal, cláusula 

geral com restrições impostas por excludentes. Em todos esses casos sempre haverá 

reversão do ônus da prova contra o autor do dano. Na verdade, os textos europeus 

adotam a presunção de culpa, com a possibilidade da prova de adoção de medidas 

preventivas com vistas a evitar o dano.435  

 

A discordância da citada autora reside na subtração da parte final dos dispositivos 

inspiradores do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil brasileiro. Aqui não se 

reproduziram as excludentes constantes dos análogos comandos legais presentes nos Códigos 

Italiano436 e Português437. Ao assim agir, o legislador brasileiro consolidou e legitimou uma 

cláusula aberta, fundante de responsabilidade sem culpa, desinteressada na análise da conduta 

do agente.  

Ao não acolher a parte final dos comandos legais que lhe inspiraram, o parágrafo único 

do artigo 927, o comando legal despreza qualquer ação que o indenizador tenha adotado na 

expectativa de evitar o dano. Se o agente sempre responde, não parece crível que o agente se 

sinta estimulado, por eventual trava moral, diletantismo ou espécie de benemerência voluntária, 

a adotar posturas precavidas. O efeito seria semelhante àquele derivado da securitização da 

responsabilidade civil, considerando a possibilidade de que 

 

[...] a difusão do seguro da responsabilidade diminui a força desse aspecto 

sancionatório, mormente a sua eficácia preventiva. Daí o problema da maneira de 

atenuar a natural modificação que se opera na mentalidade do segurado, propícia à 

eliminação do efeito pedagógico-educativo.438 

 

Teresa Ancona Lopez prossegue com sua avaliação, sugerindo seria prudente rever o 

texto do parágrafo único do artigo 927, para nele incluir a parte final equivalente àquelas de 

 
434 VICENTE, Dario Moura. Op. cit., pp. 455/456. 
435 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 163. 
436 Artigo 2050 do Código Civil Italiano: “Art. 2050. (Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose). 

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei 

mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.  
437 Artigo 493, 2, do Código Civil Português: “2. Quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade, 

perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se 

mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”.  
438 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 533. 
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seus pares inspiradores europeus como excludente de responsabilidade, estabilizando o sistema 

em uma culpa presumida do agente, com inversão do ônus de prova: “[...] se mostrar que 

empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir”.439 

Uma vez dotado de uma parte final aos moldes de seus inspiradores (prevendo a excludente da 

ilicitude), a aplicação do dispositivo alterado poderia seguir regra de interpretação proposta pela 

doutrina italiana para a aplicação do artigo 2.050 do Codice Civile.  

A esse respeito, Pier Giuseppe Monateri explica que o dispositivo impõe um encargo 

significativo ao agente que pretende desvincular-se da responsabilidade. Não basta a adoção de 

uma conduta equivalente à de um indivíduo de prudência normal (o bonus pater familias). A 

responsabilidade só será ilidida se a condução preventiva alcançar os níveis de um sujeito 

especialmente meticuloso e hábil440.  

Não se estaria a falar, portanto, em um grau de culpa leve, como conceito aberto, que 

eximiria o agente de responder pelo dano, mas sim em uma conduta irrepreensível, a qual em 

nada tenha contribuído para o evento danoso, à exceção de o agente exercer uma atividade 

considerada de risco. Ao que parece, a excludente contida nos ordenamentos estrangeiros, que 

serviram de inspiração para o texto do parágrafo único do artigo 927, guardam mais 

proximidade com causas rompedoras do nexo causal do que com as discussões em torno da 

imputação da culpa.  

Naquilo que dialoga com as reflexões deste trabalho, sobre a necessidade de se premiar 

comportamentos benéficos ao meio ambiente, filia-se à crítica contra a absorção de uma 

cláusula geral tão aberta para acolher a teoria do risco sem conceder ao agente qualquer 

oportunidade de sustentar a legalidade de sua conduta. Mormente quando prevalece na doutrina 

o entendimento de que a responsabilidade civil ambiental foi acolhida na modalidade objetiva, 

orientada pela teoria do risco integral.  

Mesmo diante da necessidade de se expandir as hipóteses de proteção do meio ambiente, 

causa certo incômodo pensar que o agente responderá mesmo que tenha agido com o máximo 

grau de diligência, como mencionado pela doutrina italiana (indicada acima) e lusitana441.  

As críticas sobre a omissão das excludentes de responsabilidade do parágrafo único do 

artigo 927 e sobre a posição doutrinário-jurisprudencial em torno da adoção da teoria do risco 

integral na responsabilidade civil ambiental serão retomadas no tópico 3.2.4.  

 
439 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. Op. cit., p. 164. 

440 MONATERI, Pier Giuseppe. Tratatto di diritto privato, Volume X, Illecito e responsabilità civile, Tomo II, 

Torino: G. Giappichelli Editore, p. 85.  
441 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral. Op. cit. p. 565.  
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3.2.3. Artigo 14, parágrafo primeiro, da Política Nacional do Meio Ambiente 

 

Como antecipado em sede introdutória, o parágrafo primeiro do artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente é considerado o marco da responsabilidade civil ambiental no 

ordenamento brasileiro. Referido comando legal traz em seu bojo referência textual, clara e 

incontestável de que a responsabilidade pelos danos ambientais ali prevista possui caráter 

objetivo, não importando a perquirição de culpa do poluidor (“[...], é o poluidor obrigado a, 

independentemente da existência de culpa, [...]”).  

Não parece haver, na doutrina, dúvida a respeito do caráter objetivo da responsabilidade 

civil ambiental. José Rubens Morato Leite e Matheus Almeida Caetano, por exemplo, entendem 

que a “inexigibilidade da comprovação da culpa do degradador ambiental constitui a pedra de 

toque da responsabilidade ambiental brasileira” 442 , consagrando o “regime autônomo de 

responsabilização civil ambiental: o da responsabilidade objetiva, ou por risco”443.  

Guilherme Purvin de Figueiredo faz coro à conclusão e afirma que o Brasil teria adotado 

“[...] o modelo da teoria do riso integral”444. Também seguem o mesmo raciocínio Marcelo 

Abelha Rodrigues445, Édis Milaré e Rita Maria Borges Franco446, entre outros.  

Para Annelise Monteiro Steigleder, a aparente acolhida da teoria do risco pela doutrina 

e jurisprudência brasileiras guarda relação com a análise das teorias do nexo de causalidade na 

seara ambiental. Após discorrer sobre as diferenças entre as teorias do risco integral e do risco 

criado para efeitos de atribuição de nexo causal, a autora concluiu que 

 

Na hipótese da lei nº. 6.938/81, como não há restrição do regime de responsabilidade 

objetiva às atividades perigosas, deve-se observar que a sua incidência é ampla, 

percebendo-se a opção valorativa do sistema pela reparação do dano ambiental. Ou 

seja, não é a periculosidade da atividade que justifica o regime especial de 

responsabilização civil, mas as peculiaridades do dano ambiental e o seu âmbito de 

proteção, fundado em direito fundamental. 

Portanto, a responsabilidade pelo risco aplica-se tanto aos danos gerados por 

atividades perigosas como àqueles desencadeados por uma atividade profissional 

qualquer, partindo-se da premissa de quem exerce uma atividade econômica deve 

 
442 LEITE, José Rubens Morato, CAETANO, Matheus Almeida. A responsabilidade civil por danos ambientais 

na sociedade de risco. In: Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e ambientais 

/ Teresa Ancona Lopez, Patrícia Faga Iglecias Lemos, Otavio Luiz Rodrigues Junior, coordenadores. São Paulo: 

Atlas, 2013, p. 282.  
443 Ibidem. 
444 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. Op. cit. p. 175. 
445 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. Ob. cit. p. 205. 
446  MILARÉ, Édis. FRANCO, Rita Maria Borges. Reparação integral: “pensando” melhor. In: Revista do 

Advogado AASP, Ano XXXVII, nº 133, 2017, p. 52.  
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arcar com todos os custos atinentes à prevenção e à reparação dos danos ambientais 

aplicando-se ainda o princípio do alterum neminem laedere.447 

 

Na esteira da ressalva apontada acima, Patrícia Faga Iglecias Lemos chama a atenção 

para o fato de que o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, enquanto suporte legal 

primário da modalidade objetiva da responsabilidade civil, prevê que “(a) responsabilidade 

objetiva deve emanar de preceito legal ou de atividade que cria risco.”448. E conclui que  

 

[...] a ideia de objetivação da responsabilidade por dano ao meio ambiente foi adotada 

na Lei 6.938/81 (art. 14, § 1º), bem como pela Constituição Federal de 1988 (art. 225, 

§ 3º). [...] em se tratando de responsabilidade objetiva, não há que se falar em culpa 

ou comprovação de culpa. Provado o fato e o nexo causal, surge a obrigação de 

indenizar.449  

 

A partir da dicotomia do parágrafo único do artigo 927, como visto acima, e da lição 

que a responsabilidade civil ambiental tem esteio no artigo 14, parágrafo único, da Política 

Nacional do Meio Ambiente (não na cláusula geral da teoria do risco), fica a dúvida sobre a 

origem ético-jurídica da responsabilidade civil ambiental, considerando a ideia de que a Política 

Nacional do Meio Ambiente teria criado “um sistema e responsabilização civil específico para 

o meio ambiente”450.  

Embora reconheça o lugar de destaque da teoria do risco entre os fundamentos da 

responsabilidade objetiva, Mário Júlio de Almeida Costa argumenta que a “[...] lei e a doutrina 

admitem a responsabilidade objetiva alicerçada em vários fundamentos”451. Destarte, a respeito 

de tais fundamentos éticos, Anderson Schreiber pondera que: 

 

Em síntese: a criação ou majoração do risco, como noção jurídica empregada por 

cláusulas gerais de responsabilização, continua sendo importante fator na aplicação 

da responsabilidade objetiva, mas perde seu papel de fundamento exclusivo do 

instituto na medida em que se vislumbram hipóteses de incidência desta espécie de 

responsabilidade em que não se pode, ou em que se pode apenas artificialmente, 

invocar o risco como fator de vinculação entre o dever de indenizar e o agente. Em 

tais situações, a responsabilidade objetiva parece revelar a sua verdadeira essência na 

contemporaneidade: não a de uma responsabilidade por risco, mas a de uma 

responsabilidade independente de culpa ou de qualquer outro fator de imputação 

subjetiva inspirada pela necessidade de se garantir reparação pelos danos que, de 

acordo com a solidariedade social, não devem ser exclusivamente suportados pela 

vítima – uma proposição, portanto, essencialmente negativa.452 

 
447 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 178.  
448 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, Op. 

cit., p. 152.  
449 Idem, pp. 152/154. 
450 LEITE, José Rubens Morato, CAETANO, Matheus Almeida. Op. cit., pp. 292/293. 
451 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 613.  
452 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., pp. 29/30. A conclusão é precedida da seguinte ponderação: “[...] o discurso 

do risco como fundamento exclusivo da responsabilidade objetiva parece, hoje, questionável. Demonstra-o o 

próprio dado normativo. Se é certo que o legislador atribui à criação do risco um papel relevante no mecanismo 

de responsabilidade objetiva – como se vê da cláusula geral de responsabilidade objetiva por atividades de risco 
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A partir das lições acima, questiona-se se as hipóteses de responsabilização objetiva 

emanadas de disposição legal específica, como a prevista no artigo 14 da Política Nacional do 

Meio Ambiente, necessariamente possuem o mesmo fundamento ético da teoria do risco.  

A busca pelo fundamento ético-jurídico da responsabilidade civil se justifica, segundo 

doutrina portuguesa, porque fundamentos distintos (como o da teoria do risco e da 

responsabilidade subjetiva) fizeram como que alguns ordenamentos sujeitassem as diferentes 

casuísticas a regimes jurídicos distintos453, pelo que a avaliação de cada fundamento ajuda a 

entender seus propósitos: 

 

Na responsabilidade por culpa [...], a responsabilização do agente pressupõe um juízo 

moral da sua conduta, que leve a efetuar uma censura ao seu comportamento. Na 

responsabilidade pelo risco, [...] prescinde-se desse juízo de desvalor, efectuando-se 

a imputação de acordo com critérios objetivos de distribuição do risco. Já na 

responsabilidade pelo sacrifício, também se prescinde de um juízo de desvalor da 

conduta do agente, [...]. 

Esta classificação é importante para esclarecer as funções da responsabilidade civil. 

No caso da responsabilidade pelo sacrifício é manifesto que a responsabilidade 

desempenha exclusivamente funções de reparação do dano. Tal acontece também 

primordialmente na responsabilidade pelo risco, que, no entanto, desempenha ainda 

limitadamente funções acessórias de prevenção.454  

 

O fundamento ético da culpa consiste “num juízo de desvalor atribuído pela ordem 

jurídica [...], uma avaliação do comportamento do agente”.455 A exigência do desvalor, da 

reprovação moral do comportamento, como pressuposto da responsabilidade subjetiva, por sua 

vez, “atribui à responsabilidade civil um valor educativo, estimulando a atenção e a 

autovigilância das pessoas”456.  

Como já visto, a culpa ocupa lugar de destaque nos ordenamentos civis ocidentais desde 

o Código Napoleônico, tendo servido, inclusive, como o próprio fundamento ético dos 

 
excessivo ou anormal –, não se pode dizer que consista em sua única fonte. Hipóteses legais há em que a criação 

de um risco pelo sujeito responsável mostra-se de difícil ou artificial identificação. [...] É evidente que, em última 

análise, a própria opção legislativa pela responsabilidade com culpa ou sem culpa implica uma redistribuição de 

riscos no contexto social, mas tal opção tanto pode ser guiada pelo fato de o sujeito responsável ter efetivamente 

contribuído com sua atividade para a criação ou majoração do risco, quanto por algum outro fator qualquer, 

como a acentuada dificuldade de prova da culpa em casos daquela espécie ou a atribuição ao responsável de um 

encargo específico que justifica a responsabilização. O que se vê, portanto, é que o risco aparece não como causa 

(rectius: fundamento), mas como efeito da opção legislativa, exatamente da mesma maneira que se poderia dizer 

que, na responsabilidade subjetiva, se atribui ao agente o risco derivado de sua conduta culposa.” (destaques no 

original) 
453 VICENTE, Dario Moura. Op. cit., p. 462. 
454 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1. Op. cit., pp. 275/276.  
455 Idem, p. 283.  
456 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 612. 
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primeiros ensaios de responsabilidade objetiva457. Não parece mais ser este o caso, à luz do 

desenvolvimento e maturação da teoria do risco.  

Prevalece o entendimento de que o fundamento ético do risco consiste, por sua vez, 

num senso de justiça equitativa, assim sintetizado: “numa palavra, quem cria ou mantém um 

risco em proveito próprio, deve suportar as consequências prejudiciais do seu emprego, já que 

deles colhe o principal benefício”.458 Nas palavras de Alberto Trabucchi, essa modalidade se 

apoia “sobre um princípio genérico de equidade. Quem tira vantagem de uma coisa responde 

por sua desvantagem: ubi commoda, ibi incommoda”459.  

Por fim, o fundamento ético do sacrifício teria lugar nas hipóteses de responsabilidade 

civil por atos lícitos460. Sacrifica-se “[...] o interesse de uma pessoa ao de outra, tido como 

superior àquele; porém, a fim de evitar injustiças, admite-se a indemnização do lesado pelo 

agente”461. Nessas hipóteses, “o dever de indemnizar não se funda na ilicitude do ato, nem no 

risco, mas sim num princípio de justiça comutativa”462. Nos casos que têm como fundamento 

ético o sacrifício, portanto, o “[...] facto constitutivo da responsabilidade deixa, pois, de ser 

necessariamente, neste domínio, um fato ilícito”463. 

Seria correto, portanto, em vista da lição acima, concluir que a responsabilização 

objetiva prevista no parágrafo único do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente tenha 

como fundamento ético a culpa, presumida de forma absoluta? Parece que não. À luz de tudo o 

que foi exposto neste tópico, afasta-se de pronto a culpa como fundamento ético da 

responsabilidade civil ambiental. Como visto, há consenso doutrinário de que a culpa, para 

imputação de tal modalidade de responsabilização, é irrelevante.  

Há fortes elementos indicativos de que o fundamento ético da regra prevista no 

parágrafo único do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente seja mesmo o risco. 

Embora a regra geral de responsabilidade civil ambiental tenha supedâneo primário no 

parágrafo primeiro do artigo 14, da Política Nacional do Meio Ambiente, não há aparente 

 
457 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 40. Para o autor: “A culpa presumida foi um dos estágios na longa 

evolução do sistema da responsabilidade subjetiva ao da responsabilidade objetiva. Em face da dificuldade de se 

provar a culpa em determinadas situações e da resistência dos autores subjetivistas em aceitar a responsabilidade 

objetiva, a culpa presumida foi o mecanismo encontrado para favorecer a proteção da vítima. O fundamento da 

responsabilidade, entretanto, continuou o mesmo – a culpa [...]”. 
458 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., p. 603 (destaques no original). 
459 TRABUCCHI, Alberto. Op. cit., pp. 184/185. Tradução livre de: “[...] sopra un principio di generica equità. 

Chi trae vantaggio da una cosa risponde anche degli svantaggi: ubi commoda, ibi incommoda”.  
460 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, Op. cit., pp. 394/395; ANTUNES 

VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral, Op. cit., p. 683. O exemplo dado pelos autores (aparentemente 

não exaustivo) é o estado de necessidade.  
461 VICENTE, Dario Moura. Op. cit., p. 466. 
462 Ibidem. 
463 ANTUNES VARELA, João de Matos. Op. cit., p. 606. 
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conflito ético entre tal norma e a teoria do risco (assim considerada como gênero de todas as 

espécies que dela variaram). É dizer: mesmo que o suporte de tal modalidade remeta à primeira 

parte do parágrafo único do artigo 927 e não à cláusula aberta da teoria do risco (segunda parte 

do mesmo parágrafo único), não se identificou posicionamento doutrinário que sinalize para 

outro fundamento ético da norma que não fosse o risco464. 

A conclusão se reforça por não se vislumbrar possibilidade de que o fundamento ético 

da cláusula geral de responsabilidade civil ambiental seja considerado o sacrifício, por duas 

razões: primeiro, pela citada proximidade entre o parágrafo primeiro do artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente e teoria do risco; e, em segundo lugar, porque o sacrifício é 

considerado como fundamento ético de imputações de responsabilidade civil pela prática de 

atos lícitos.  

Sobre a responsabilização objetiva ser considerada como uma responsabilidade por ato 

lícito, abre-se um breve parêntese para discorrer sobre a inadequação de tal entendimento (sem 

qualquer pretensão de esgotar o tema).  

A despeito de haver entendimento diverso 465 , parece prevalecer o entendimento 

doutrinário a considerar as hipóteses de responsabilização objetiva previstas em lei como atos 

ilícitos, mesmo que, como já visto à exaustão, tais atos careçam de perquirição de culpa do 

agente466.  

A ilicitude de tais condutas está na conformação da fattispecie prevista na norma e na 

apuração de nexo de causalidade entre a conduta do agente (desenvolvimento de uma atividade 

ainda que, em princípio, originalmente lícita) e a ocorrência do dano 467 . Assim, se a 

responsabilidade civil ambiental imposta ao poluidor deriva da conformação do dano-evento, 

tal ocorrência se revestirá de ilicitude, mostra-se inadequado querer atribuir à responsabilidade 

civil do poluidor o fundamento ético do sacrifício, em vista das ponderações acima.  

Por outro lado, vislumbra-se a possibilidade de enquadrar o sacrifício como fundamento 

ético das normas que impõem aos sujeitos ativos de situações jurídicas de direito das coisas 

(vide capítulo 2) os deveres absolutos de preservação e restauração ambiental. Como explorado 

 
464 Como parece ser o entendimento de Patrícia Faga Iglecias Lemos: “Assim, não resta dúvida quanto à adoção 

da teoria do risco da atividade (responsabilidade civil pelos danos ambientais), sendo irrelevante a conduta do 

agente. O próprio risco funciona como pressuposto.”. (In: Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção 

ao meio ambiente, Op. cit., pp. 120/125). No mesmo sentido, os doutrinadores citados nas notas de rodapé 444 a 

447; e Agostinho Alvim (Da inexecução das obrigações e suas consequências, Op. cit., pp. 293/298). 
465 COSTA, Mário Julio de Almeida. Op. cit. pp. 612/613.  
466 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit. p. 140.  
467 BREBBIA, Roberto H. La responsabilidad civil em el Proyecto de reforma de 1998. In: Estudios sobre el 

proyecto de código unificado de 1998. Buenos Aires: Zavalia, 2001, p. 283. Em igual sentido: LEMOS, Patrícia 

Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Op. cit. p. 129. 
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no capítulo anterior, as normas impositivas de deveres aos titulares de direitos das coisas 

carecem não só de análise de culpa (no sentido da reprovação moral da conduta), como de 

qualquer avaliação em torno da conduta ou de qualquer atividade (no sentido discutido no 

capítulo 2) dos titulares.  

Os deveres de preservação e restauração são impostos aos titulares pura e simplesmente 

a partir da constatação de um fato jurídico: a pessoa ser titular de um direito sobre aquela 

determinada coisa. Segundo lição doutrinária, não se está sequer no campo da responsabilidade 

civil, pelo que não se perquire nexo de causalidade entre qualquer conduta (no sentido de 

desenvolvimento de atividade) do agente e a ação imposta ao agente por lei (especialmente na 

hipótese de transmissão de titularidade de imóvel, uma das casuísticas centrais deste estudo). O 

titular deve manter e recuperar pura e simplesmente porque é titular e porque a lei assim 

determina468. 

Quer dizer, a imputação do dever reparatório deriva de um fato jurídico. 

Consequentemente, deve responder civilmente se descumprir tal dever. O fundamento ético do 

sacrifício, sob tal perspectiva, parece ajustável àquelas fattispecii.  

A discussão sobre a eventual diferença de fundamento ético entre as regras impositivas 

de deveres (analisadas no capítulo 2) e a regra geral de responsabilidade civil ambiental neste 

capítulo 3) antecipa uma conclusão relevante ao desfecho do estudo, a saber: os deveres de 

conservação e recuperação de bens imóveis de interesse ambiental, impostos aos titulares de 

direitos das coisas, possuem fonte normativa e (potencialmente) fundamento ético-jurídico 

diversos daqueles que embasam as pretensões de responsabilização civil aplicáveis aos 

poluidores em geral. Em virtude de tal diferença, estão sujeitos a regimes jurídicos distintos.  

As reflexões são importantes porque, segundo as proposições doutrinárias analisadas, a 

identificação dos fundamentos éticos de cada modalidade de responsabilidade civil impacta nas 

suas funções. Conforme apontado acima (notas de rodapé 455 a 463), tanto a responsabilidade 

fundada no sacrifício quanto a responsabilidade fundada no risco comportam a função de 

reparação do dano, mas apenas a responsabilidade pelo risco admitiria uma função secundária 

de prevenção. Todavia, nenhuma delas, segundo o raciocínio apresentado, admitiria função 

punitiva, restrita à modalidade subjetiva em virtude do fundamento ético da culpa, do desvalor 

moral.  

 
468 MILARÉ, Édis. MORAIS, Roberta Jardim de. DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Reencontrando 

Derida: a imprescindível desconstituição da equiparação entre obrigações propter rem ambientais e obrigações 

reparatórias ou indenizatórias decorrentes da imputação da responsabilidade civil ambiental. In: Revista do 

Advogado AASP, Ano XXXVII, nº 134, 2017, p. 31.  
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As (assim ditas) funções da responsabilidade civil guardam relação direta com a 

variedade de interesses juridicamente tuteláveis, bem como com critérios de fixação de 

indenizações. Por isso a temática dos fundamentos éticos e suas respectivas funções será 

retomada no tópico 3.3.  

Não bastasse, a identificação do fundamento ético da responsabilidade civil ambiental 

como sendo o risco permite (sob uma perspectiva de lógica jurídica) dirigir a tal sistema as 

críticas sobre o não acolhimento, pelo sistema brasileiro, de regras excludentes de 

responsabilidade quando da aplicação da teoria do risco (tópico 3.2.1 acima), ainda que a 

responsabilidade civil ambiental seja considerada um sistema próprio.  

Da crítica derivam algumas ponderações: primeiro, a respeito das teorias de nexo de 

causalidade e do acolhimento de uma teoria de risco integral na responsabilidade civil 

ambiental, que serão analisadas a seguir; e, em segundo lugar, da análise do comportamento do 

agente como fator relevante na quantificação de indenizações, à luz do texto do parágrafo único 

do artigo 944 do Código Civil, que será feita no tópico 3.3.  

 

3.2.4. Nexo de causalidade e a teoria do riso integral 

 

O nexo de causalidade pode ser considerado como o “elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É um conceito jurídico-normativo através do qual podemos concluir 

quem foi o causador do dano”469. É o vínculo que deve existir entre um acontecimento (o 

comportamento do agente que se pretende responsabilizar) e outro (a ocorrência de dano ao 

lesado). Consigna-se, todavia, a prudente advertência doutrinária a respeito: “A aparente 

simplicidade da definição contrasta com as inúmeras dificuldades práticas que surgem na sua 

aferição”470.  

A determinação do nexo causal pode ser tarefa penosa, principalmente quando houver 

diferentes causas471. Essa dificuldade de se conceituar e aplicar adequadamente o nexo de 

causalidade ganha ainda mais relevo na responsabilidade pautada pela teoria do risco, em que, 

por se prescindir da culpa, o dano e o nexo de causalidade bastam para se imputar o dever de 

indenizar472. Mais especificamente, a importância se potencializa no campo da responsabilidade 

 
469 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 47.  
470 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., 55. 
471GOMES, Orlando. Responsabilidade civil, texto revisado, atualizado e ampliado por Edvaldo Brito, Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 79. 
472 ALVIM, Agostinho. Op. cit., pp. 325/326.  
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civil ambiental, “dadas as especificidades do dano ao meio ambiente”473. Por isso se fará uma 

síntese em torno das lições doutrinárias a respeito das teorias do nexo de causalidade, para se 

apontar, ao final, qual ou quais as teorias prevalecem no sistema brasileiro de responsabilidade 

civil ambiental. Bem como se articulará a conexão de tal conclusão com a análise crítica em 

torno da predominância da teoria do risco integral na jurisprudência.  

A análise das teorias do nexo de causalidade tem lugar porque, enquanto pressuposto da 

responsabilidade civil como um todo, o nexo de causalidade também é necessário na 

modalidade objetiva. É dizer, na teoria do risco (enquanto sinonímia da modalidade objetiva de 

responsabilidade) abdica-se da apuração da culpa do agente, mas não da identificação de uma 

correlação entre a atividade do indenizador e a ocorrência do evento danoso474. No mais, os 

cuidados com a identificação e correta aplicação das diferentes teorias do nexo de causalidade 

se justificam à luz da advertência da doutrina de que 

 

Não há que ressarcir todos e quaisquer danos que sobrevenham ao facto ilícito, mas 

tão-só os que ele tenha na realidade ocasionado, os que possam considerar-se pelo 

mesmo produzidos. O nexo de causalidade entre o facto e o dano desempenha, 

consequentemente, a dupla função de pressuposto da responsabilidade civil e de 

medida da obrigação de indemnizar.475 

 

Por outro lado, deve-se ter em mente que a responsabilidade civil ambiental, por ter 

adotado a modalidade objetiva, assim como por atribuir relevância tanto às causas, quanto às 

concausas ao evento danoso, não pode admitir teorias de nexo de causalidade que distingam ou 

façam gradações de prevalência entre diferentes causas, como sugerem as teorias da causa 

próxima, da causa eficiente e da causa preponderante.476  

Em linhas gerais, a doutrina menciona as seguintes teorias: equivalência das condições; 

causalidade adequada; causalidade imediata 477  (esta última também referenciada como 

causalidade direta e imediata); e, a teoria do escopo da norma jurídica violada478.  

A teoria da equivalência das condições, também denominada como conditio sine qua 

non479, tem inspiração nas doutrinas de direito penal480. Em síntese, considera relevante para o 

 
473 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, Op. cit., p. 130.  
474 DIAS, José de Aguiar. Ob. cit., p. 568.  
475 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit. p. 605.  
476 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, Op. cit. pp. 133/134. 
477 ALVIM, Agostinho. Op. cit. p. 328.  
478 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1. Op. cit. p. 342. 
479 Idem, p. 339.  
480 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal. Op. cit. p. 128.  
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evento danoso, para fins de imputação, todo e qualquer evento cuja “não ocorrência implicaria 

que o evento deixasse de ser verificar”481. Quer dizer, qualquer evento sem o qual o dano não 

tivesse ocorrido deve ser considerado. Na lição de Orlando Gomes, pode “[...] não ser a causa 

imediata, mas, se for condição sine qua non para a produção do dano, equivale a qualquer outra, 

mesmo mais próxima, para o efeito de ser considerada causa do dano”482.  

Essa teoria é objeto das mais variadas críticas, por permitir que sua aplicação redunde 

em conclusões inaceitáveis sob a perspectiva jurídica483. No limite, a teoria da equivalência das 

condições permitiria concluir que todos são responsáveis por tudo, dada a conexão entre as 

diferentes atividades humanas e o potencial de criação de riscos variados a partir do exercício 

de tais atividades. 

Seria equivalente a dizer que, numa aplicação irrestrita da teoria da equivalência das 

condições, uma perquirição regressiva das condições atreladas ao evento danoso levaria a “uma 

cadeia infindável de causas, sem qualquer lógica de entendimento razoável”484. Diante de tais 

críticas485, a doutrina identificou a necessidade de se debruçar sobre duas perspectivas: a 

 
481 Idem, p. 340.  
482 GOMES, Orlando. Responsabilidade civil. Op. cit. p. 80. 
483 João de Matos Antunes Varela assim pondera sobre a teoria da equivalência das condições: “Trata-se, porém, 

de um conceito manifestamente vasado nos moldes das ciências naturais, ao gosto da velha escola positivista, sem 

a menor audiência das finalidades específicas do direito, em geral, e do instituto da responsabilidade civil, em 

particular. Por isso mesmo não surpreende que ele conduza a resultados práticos que nenhum autor hesita em 

repudiar.”. (destaque no original). (Op. cit., pp. 852/853) 
484 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Op. cit. p. 253.  
485  Dentre outras, registra-se análise crítica de Anderson Schreiber, que ao mesmo tempo exemplifica a 

inadequação da teoria para o direito civil, e explica porque a teoria não cria os mesmos problemas na seara penal: 

“A teoria da equivalência das condições encontrou acolhida na seara do direito penal justificadamente. Ali, o 

princípio da tipicidade limita o âmbito de extensão da conditio sine qua non, restringindo o juízo de 

responsabilidade sobre as condutas típicas praticadas, ainda que outras tenham concorrido e, portanto, se 

afigurem, em tese, como causas do resultado punível. Por exemplo, a conduta do vendedor de material esportivo 

pode ser considerada causa, porque conditio sine qua non, do dano provocado por uma bola de golfe que vendera 

a um jogador, o qual, deliberadamente ou por infortúnio, vem a acertar durante a partida, um passante. Já não 

pode, todavia, ser o vendedor considerado penalmente responsável por falta da tipicidade da sua conduta, que, 

sendo lícita, não se encaixa em qualquer tipo descrito na codificação criminal. O mesmo não aconteceria na 

esfera cível, onde a atipicidade do ato ilícito resultaria em uma responsabilização do comerciante, efeito 

claramente indesejável por sua sonora injustiça. Em outras palavras, os efeitos expansionistas da teoria da 

equivalência das condições não se verificam no direito penal, mas poderiam ser destrutivos no direito civil, onde 

a responsabilidade se guia por cláusulas gerais, sem a amarra de um princípio da tipicidade, característico do 

campo criminal, onde a responsabilidade tem finalidade punitiva e objeto limitado às ofensas de interesse público. 

Provando-se imprestável a teoria da equivalência das condições, imperativo se fez buscar outra construção, que 

melhor se adaptasse à disciplina da responsabilidade civil” (Op. cit. 57). 

Mário Júlio de Almeida Costa destaca, por turno, sustenta que: “Os próprios defensores desta doutrina 

reconhecem a demasiada extensão da responsabilidade que por via dela se alcança e procuram afastar os seus 

resultados chocantes, fazendo intervir a ideia de culpa. Mas o expediente não funciona [...]” (Op. cit., p. 761). 

Em igual sentido, Agostinho Alvim: “Toda a causa é causa em relação ao efeito que produz, mas é efeito, em 

relação à causa que a produziu, estabelecendo-se, dêste modo, uma cadeia indefinida de causas e efeitos” (Op. 

cit., p. 327). 
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proximidade cronológica entre as condições e o evento danoso, e uma atribuição de adequação 

jurídica486 às diferentes condições (ou causas) para definição de sua relevância.  

Sob a perspectiva cronológica, desenvolveu-se a teoria da causalidade imediata, ou 

causalidade direta e imediata. Tal teoria consiste em reconhecer nexo de imputação jurídico, 

para fins indenizatórios, apenas entre a inexecução e o dano que dela derive diretamente. 

Também referenciada como “teoria dos danos diretos e imediatos” 487 , seria a teoria 

recepcionada pelo artigo 403 do Código Civil488, pelos Código Civil Francês e o Código Civil 

Italiano489, além de ser “bastante usada nos países de common law”490.  

De acordo com essa teoria, deve ser considerada como “causa jurídica apenas o evento 

que se vincula diretamente ao dano, sem a interferência de outra condição sucessiva”491. Na 

prática, são indenizáveis os prejuízos que derivem diretamente do ato ilícito, afastando-se o 

dever de indenizar danos indiretos, ainda que haja alguma relação condicional fática entre o 

evento danoso originário e os danos indiretos492. Na lição de Agostinho Alvim, por dano direto 

e imediato deve-se extrair um conceito de necessidade, quer dizer, o “dano deve ser 

consequência necessária da inexecução da obrigação”493.  

A teoria da causalidade direta não é imune a críticas, tampouco. Sintetizam-se aqui 

críticas formuladas por Luíz Manuel Teles de Menezes Leitão ligadas tanto ao aspecto reflexo 

do ato danoso quanto à possibilidade de que se verifique um “lapso de tempo considerável entre 

 
486  Assim comentada pela doutrina lusitana: “Outro foi o caminho percorrido pelos autores que tentaram 

distinguir conceitualmente a causa das meras condições do evento danoso, na convicção da que entre uma e outras 

não podia deixar de haver uma diferença objectiva, de verdadeira substância, no processo factual conducente ao 

dano. A causa seria uma condição com situação ou relevo especial no processo concreto formativo do dano” 

(VARELA, João de Matos Antunes Varela. Op. cit., p. 856); “Intentou-se, numa palavra, restringir o conceito de 

causa para efeitos jurídicos” (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 762).  
487 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Op. cit., p. 253. 
488 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., 60. Aliás, como pondera Agostinho Alvim, essa já havia sido a opção do 

Código Civil de 1916 (Op. cit., p. 352).  
489 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 330.  
490 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1. Op. cit., p. 340. O autor se refere a essa 

teoria como teoria da última condição.  
491 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., 60. O autor lembra que a teoria também é conhecida como e “teoria de 

interrupção do nexo causal”.  
492 Entre os exemplos da doutrina para ilustrar as diferenças entre danos diretos e indiretos: “Suponhamos, de 

facto, que o motorista de táxi contratado para transportar o cliente, a certa hora, à estação do caminho de ferro, 

falta ao cumprimento da obrigação; por virtude disso, este é forçado a tomar um outro combóio, que descarrila, 

provocando o descarrilamento a morte do passageiro. Ou admitamos que a perda do comboio fez com que o 

cliente perdesse a oportunidade que tinha de realizar um negócio altamente lucrativo. A pessoa ferida 

ligeiramente num acidente de viação contrai uma doença mortal, por contágio, no hospital em que recebeu 

tratamento. Tanto num caso, como nos outros (e inúmeros exemplos deste tipo oferece a experiência a cada passo), 

o facto ilícito do devedor ou do agente pode ser apontado como condição do dano registrado (a morte do 

passageiro do táxi ou da vítima do acidente; a perda do negócio). E, todavia, repugna ao sentimento comum de 

justiça incluir esse dano no balanço da indenização a cargo do responsável”. (VARELA, João de Matos Antunes. 

Op. cit., pp. 853/854).  
493 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 341.  
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o facto ilícito e os danos”494, pelo que não pareceria justo “colocar toda a relevância do processo 

causal numa última condição, que muitas vezes é provocada por uma condição antecedente, 

que se apresenta como verdadeiramente decisiva para efeitos causais”495.  

Assim, se por um lado a teoria da causalidade direta trouxe contribuições para se 

distinguir os danos diretos dos indiretos, por outro, padece de um erro de premissa, qual seja: 

parte “[...] do princípio que é possível estabelecer-se uma diferença objectiva ou essencial entre 

causa simples e condição.”496 , a redundar na eliminação das concausas 497 . Como se verá 

adiante, essa tentativa de qualificar uma causa em detrimento de outras possíveis concausas não 

se mostra adequada para dirigir a apuração da responsabilidade civil ambiental, “[...] pois, com 

a adoção da responsabilidade objetiva e da responsabilidade por causas e concausas, não 

importa o grau de eficiência para haver responsabilidade”498. 

Mirando em uma categorização da conduta não necessariamente ligada à ordem 

cronológica dos acontecimentos, a teoria da causalidade adequada utiliza como critério o grau 

de idoneidade do fato para produzir o dano cuja indenização se perquire. E tal idoneidade  

 

[...] afere-se pela inevitabilidade constante do efeito. Assim, a causa considera-se 

adequada quando o fato é apto para produzir o dano causado, de tal modo que qualquer 

pessoa medianamente discreta, colocada nas circunstâncias do autor, poderia prevenir 

o dano. [...] Importa, por outras palavras, que o ato seja, in abstrato, a condição 

essencial da realização do dano.499  

 

Segundo lições de João de Matos Antunes Varela, a aplicação da teoria da causalidade 

adequada demanda do jurista uma averiguação, a partir da perspectiva do direito, qual condição 

legitima a imposição da obrigação de indenizar.500  

Para Anderson Schreiber, essa “teoria procura, de fato, identificar, na presença de mais 

de uma possível causa, qual delas, independentemente das demais, é potencialmente apta a 

produzir os efeitos danosos”501. Nesse quadro, segundo lição de João de Matos Antunes Varela, 

 
494 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1. Op. cit., p. 340.  
495 Idem, p. 341.  
496 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., p. 762.  
497  ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 349. Registra-se a extensão da análise feita pelo autor com relação ao 

significado mais apropriado da expressão “direto e imediato”, a partir da análise de doutrina estrangeira, 

principalmente francesa e italiana, com o propósito de se apurar eventual sinonímia, em caráter de reforço 

interpretativo, aos vocábulos ‘direto’ e ‘imediato’, ou se o espírito do legislador teria sido, na verdade, o de 

estender a aplicação do dever de indenizar também os danos mediatos, concluindo o autor pela primeira opção 

(Op. cit., pp. 330/354). 
498 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, Op. cit., p. 134.  
499 GOMES, Orlando. Responsabilidade civil, Op. cit., p. 80.  
500 VARELA, João de Matos Antunes. Op. cit., p. 857. 
501 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., 58.  
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na presença de uma pluralidade de aparentes causas, o jurista deve se perguntar: “Quando é 

que, para tal efeito, o facto pode e deve ser tido como causa do dano?”502. 

A apuração da idoneidade da causa adequada deve ser feita por um observador externo, 

a partir de uma prognose póstuma, a qual deve considerar tanto as circunstâncias normais 

quanto as circunstâncias extraordinárias relativas às práticas que levaram ao dano, com vistas 

a identificar a previsibilidade da conduta e do resultado danoso 503. É dizer: 

 

Esse critério de probabilidade deve ser aferido de forma abstrata, com base naquilo 

que normalmente ocorre, em levar em conta simplesmente o que realmente ocorreu 

nas circunstâncias analisadas. [...] Essa noção afasta a aplicação da teoria da causa 

próxima, pois não necessariamente a causa adequada é a causa mais próxima. Aliás, 

não se exige essa relação de proximidade para responsabilização, mas sim uma relação 

de adequação.504  

 

Ao discorrer sobre a teoria da causalidade adequada, João de Matos Antunes Varela 

destaca não ser  

 

[...] necessário que o facto, só por si, sem a colaboração de outros, tenha produzido o 

dano. Essencial é que o facto seja condição do dano, mas nada obsta a que, como 

frequentemente sucede, ele sea apenas uma das condições desse dano. [...] a 

causalidade adequada não se refere ao facto e ao dano isoladamente considerados, 

mas ao processo factual que, em concreto, conduziu ao dano. É esse processo concreto 

que há-de caber na aptidão geral ou abstracta do facto para produzir o dano505.  

 

Pela teoria da causalidade adequada, portanto, o processo de apuração da causa 

(juridicamente relevante) entre as condições (identificadas no mundo dos fatos), ou seja, o 

rompimento do nexo causal de uma condição por outra, pauta-se em um juízo de abstração em 

torno da probabilidade de a conduta ser apta a, normalmente, produzir aquele resultado danoso.  

Para Patrícia Faga Iglecias Lemos, a teoria da causalidade adequada é relevante para a 

área da responsabilidade civil ambiental porque tem o mérito de permitir ao intérprete uma 

melhor acomodação do juízo de abstração entre as possíveis concausas. De todo modo, sua 

aplicação é insuficiente, dado que permite o rompimento do nexo causal entre causa principal 

e demais concausas, o que, segundo a autora, não se alinha com os propósitos das normas 

ambientais506. 

 
502 VARELA, João de Matos Antunes. Op. cit., p. 857.  
503 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1. Op. cit., p. 342. 
504 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal. Op. cit., p. 135. 
505 VARELA, João de Matos Antunes. Op. cit., pp. 865/867. 
506 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal. Op. cit., p. 136.  



148 
 

Ante a aparente insuficiência das teorias do nexo expostas até aqui, passa-se à análise 

da teoria do escopo da norma jurídica violada. Segundo leciona João de Matos Antunes Varela, 

essa teoria ganhou destaque entre a doutrina alemã e se distingue da teoria da causalidade 

adequada por investigar, não a adequação do fato, mas os interesses juridicamente tutelados 

pela norma violada507. Sob tal perspectiva, ainda com suporte em doutrina lusitana, 

 

[...] é apenas necessário averiguar se os danos que resultaram do facto correspondem 

à frustração das utilidades que a norma visava conferir ao sujeito através do direito 

subjectivo ou da norma de proteção. Assim, a questão da determinação do nexo de 

causalidade acaba por se reconduzir a um problema de interpretação do conteúdo e 

fim específico da norma que serviu de base à imputação dos danos.508 

 

Adentrando a seara da responsabilidade civil ambiental, Patrícia Faga Iglecias Lemos 

defende que não há uma única teoria que se encaixe perfeitamente às necessidades desse campo 

de aplicação do direito. Após constatar que a jurisprudência brasileira é confusa em torno de 

qual teria sido a teoria adotada para os casos de danos ambientais – aplicando ora uma, ora 

outra teoria, e até mesmo referenciando nominalmente uma teoria, mas, em termos práticos, 

aplicando outra509, a autora pondera que o ideal é encontrar uma teoria que melhor se adapte à 

imputação de um nexo jurídico, para além de um nexo fático510.  

Na sequência, e em reforço às críticas já lançadas alhures sobre insuficiência da teoria 

da causa direta e imediata para a seara ambiental, a autora pondera que o maior obstáculo para 

o acolhimento das teorias da causalidade adequada ou do dano direto e imediato é a 

possibilidade de rompimento do nexo causal entre várias concausas: 

 

O problema é que todos os elementos causais da cadeia devem ser adequados para a 

produção do resultado danoso, e esse questionamento não é válido no que se refere ao 

dano ambiental, já que o autor de uma mera concausa, que não seria apta para atingir 

aquele resultado danoso, pode ser responsabilizado diante da aplicação da regra da 

solidariedade.511. 

 

Ao concluir o raciocínio apresentado, a citada autora pondera que o ideal é encontrar 

uma teoria que melhor se adapte à imputação de um nexo jurídico, para além de um nexo fático 

 
507 VARELA, João de Matos Antunes. Op. cit., p. 871.  
508 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, Op. cit., pp. 342/343. 
509 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, Op. cit., pp. 143/145. Vide também Anderson Schreiber, que referenciou o fenômeno como “a posição 

eclética dos tribunais”. (Op. cit., pp. 62/65).  
510 Idem, pp. 147/149. 
511 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, Op. cit., p. 149.  
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– o que não se alcança com as teorias das causalidades – pelo que a teoria do escopo da norma 

seria a que “melhor atende aos interesses de proteção ao meio ambiente”.512 

Registra-se que a miscelânea entre diferentes teorias do nexo causal não é exclusiva do 

ordenamento brasileiro, tampouco deve ser vista como algo necessariamente negativo. A 

propósito, Anderson Schreiber relata o mesmo casuísmo na Itália, e sustenta que a 

multiplicidade de teorias invocadas (batizada pelo autor de “miríade de teorias do nexo causal”) 

tem servido para aumentar as hipóteses de reparação das vítimas513.  

Mesmo na doutrina portuguesa, que é unanime em reconhecer que o sistema lusitano 

adotou a causalidade adequada como regra geral, vislumbra-se referências à adoção da teoria 

do escopo da norma violada em hipóteses reguladas pela modalidade objetiva da 

responsabilidade civil na apuração do an debeatur, regressando-se à causalidade adequada para 

fixação do quantum debeatur514.  

Vê-se que a teorização do nexo de causalidade é tarefa das mais difíceis no estudo da 

responsabilidade civil. Como pondera Patrícia Faga Iglecias Lemos: “Desde Roma até os dias 

de hoje, o único consenso que há em torno da matéria é justamente o seu caráter tortuoso, de 

difícil apreensão, mas fundamental no estudo da responsabilidade civil”515.  

Não se pode furtar, todavia, de sinalizar alguma conclusão. E pelo quanto discutido 

acima, entende-se que teoria do escopo da norma jurídica violada tende a comportar melhor a 

busca por uma imputação jurídica de responsabilidade civil ambiental, em linha com o interesse 

que a norma visou proteger.  

À tal conclusão se soma a sugestão extraída da doutrina lusitana para apurar a 

responsabilização dos agentes em relação à reparação de interesses jurídicos outros que não a 

reparação in natura do meio ambiente, em especial a fixação de indenizações pecuniárias. 

 
512 Idem.  
513 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., pp. 65/66. Ideia semelhante é apresentada por Patrícia Faga Iglecias Lemos 

ao tratar da responsabilidade civil pós-consumo (In: Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, op. 

cit., p. 154).  
514 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Op. cit., pp. 764/765. Sustenta o autor: “Ocorre referir, a propósito, que o 

nexo de causalidade continua presente no domínio da responsabilidade objetiva, onde assume particular relevo 

a sua intervenção como elemento delimitador dos danos indemnizáveis, perante a ausência dos parâmetros da 

ilicitude e da culpa. Com efeito, prescinde-se do critério da adequação apenas quando se trata de estabelecer o 

nexo entre a conduta e a lesão dos bens jurídicos que o legislador quis proteger. Neste plano, a causalidade 

resulta de a origem dos danos se localizar na zona de risco normativamente definida, o que torna desnecessária 

a formulação de um juízo hipotético sobre a idoneidade do comportamento para produzir as consequências 

danosas. Prevalece aqui a verificação de um certo risco típico capaz de afectar bens jurídicos abrangidos no 

âmbito de protecção da norma [...]. Porém, no momento em que cabe determinar os prejuízos que preenchem o 

conteúdo da obrigação de indemnização, torna-se indispensável operar com o critério da causalidade adequada”. 
515 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 159. A 

autora aponta que: “A frase que Platão atribui a Sócrates [‘Só sei que nada sei’] é a melhor parêmia dos debates 

em torno do conceito e da função do nexo de causalidade na responsabilidade civil”.  
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Nessas hipóteses, vislumbra-se a possibilidade de se aplicar o escopo da norma para se apurar 

o an debeatur, e a causalidade adequada (ou a teoria do dano direito e imediato, à luz do 

entendimento que tal teoria prevalece no direito brasileiro) ao se analisar o quantum debeatur.  

Feita a digressão em torno das teorias do nexo de causalidade e sua incorporação no 

sistema de responsabilidade civil ambiental, passa-se a analisar a possibilidade de aplicação das 

excludentes de responsabilidade e o diálogo de tais reflexões com a propalada recepção da 

teoria do risco integral pela doutrina e jurisprudência brasileiras. 

Após discorrer sobre algumas das teorias do nexo de causalidade e também apontar a 

multiplicidade de causas como uma das dificuldades do tema na responsabilidade civil 

ambiental, Annelise Monteiro Steigleder sustenta que “(n)o Brasil, um dos critérios de 

imputação que tem sido utilizados é a teoria do risco integral [...]”516.  

Tal critério, segundo a citada autora, teria sido absorvido pelo Superior Tribunal Justiça 

e sua aplicação, para além das relativizações na busca por uma imputação de nexo jurídico, a 

facilitar a imposição do dever de indenizar, elimina a possibilidade de se alegar a ocorrência de 

qualquer excludente de responsabilidade:  

 

No plano teórico, a teoria do risco integral é contraposta pela teoria do risco criado, 

cujo diferencial mais evidente é a admissibilidade das excludentes de 

responsabilidade civil – culpa exclusiva da vítima, fatos de terceiros e força maior –, 

posto que tais fatos têm o condão de romper o curso causal, constituindo por si 

mesmos, as causas adequadas do evento lesivo. 

 

De fato, pertinente a nota da autora em torno da plena recepção de tal critério pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em seu ementário 517 , tendo se absorvido inclusive a 

impossibilidade de invocar excludentes de responsabilidade. Questiona-se, todavia, o acerto de 

tal entendimento, até mesmo sua adequação e necessidade, para fins de distribuição das 

responsabilidades imputáveis a titulares de bens ambientais e poluidores.  

De saída, crê-se que a solidificação de tal entendimento em boa parte da doutrina e 

jurisprudência pátrias tenha como ponto de partida um equívoco, ou mesmo uma limitação no 

desenvolvimento dos fundamentos ético-jurídicos e das normas de proteção do meio ambiente.  

De tudo que se expôs até aqui, não há dúvidas de que todo o sistema jurídico-normativo 

brasileiro ligado à temática ambiental tem como fim precípuo a proteção do meio ambiente, 

enquanto bem de uso comum do povo, a ser mantido sadio. Essa é a lição de Édis Milaré, 

Roberta Jardim de Morais e Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira Dias: 

 
516 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., pp. 175/176. 
517Tema 10 de Direito Ambiental da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, acessível em 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp, acessado em 09 de maio de 2021.  

https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp
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[...] repise-se, a intenção do legislador é a de que o imóvel cumpra as suas funções 

socioambientais. O que se pretende, como medida imediata, não é a reparação de um 

dano, mas a conservação das funções ambientais de um imóvel rural, tendo em vista 

que tal finalidade é relevante para a coletividade518. 

 

Assim, ao se analisar a imputação da conduta sob a perspectiva da responsabilidade 

civil, à luz da teoria do escopo da norma jurídica violada (presumindo-se a violação do dever 

originário de preservação), o raciocínio de proteção intransigente ao meio ambiente parece até 

fazer sentido num primeiro momento.  

Não se pode esquecer, todavia, que a cláusula geral de responsabilidade civil ambiental 

(artigo 14, parágrafo único, da Lei 6.938/1981) viabiliza não apenas a reparação dos danos 

causados ao meio ambiente, como também os danos causados a terceiros afetados pela atividade 

do poluidor. Faria sentido pensar, então, em uma responsabilidade perante terceiros que não 

admitisse qualquer excludente de responsabilidade, como se tem entendido ser o caso da teoria 

do risco integral? Compreende-se que não.  

Ainda que a culpa, de fato, seja praticamente um elemento estranho ao sistema de 

responsabilidade civil ambiental, as lições visitadas até aqui deixam claro que a 

responsabilização civil ambiental também depende, tal qual a modalidade subjetiva, de nexo de 

causalidade. Os estudos atrelados ao nexo de causalidade passam, via de regra, por analisar as 

hipóteses admitidas como excludentes de responsabilidade por rompimento do nexo causal, 

inclusive na modalidade da responsabilidade objetiva. São diversos os exemplos, alguns dos 

quais apresentados na sequência: 

Ao abordar as hipóteses arroladas no Código Civil Português em torno das hipóteses 

previstas em lei para aplicação da responsabilidade pelo risco, Luíz Manual Teles de Menezes 

Leitão sustenta a possibilidade de invocação de excludentes, como a culpa da vítima, o fato de 

terceiro e a força maior, a depender da hipótese sob análise519. Ao abordar especificamente a 

responsabilidade por acidentes com veículos, o autor destaca a necessidade de se impor 

contornos a tais excludentes, em especial por meio da necessária distinção entre elementos 

internos aos veículos, que não funcionarão como excludentes, e acontecimentos externos 

(“causa de força maior estranha ao funcionamento”), esses últimos recebidos como 

excludentes.520  

 
518 MILARÉ, Édis. MORAIS, Roberta Jardim de. DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Op. cit., p. 34. 
519 LEITÃO, Luíz Manuel Teles de Menezes. Direito das obrigações, V. 1, 13ª ed., Op. cit., pp. 360/394.  
520 Idem, pp. 370/372. O autor assim exemplifica a distinção: “Finalmente, a responsabilidade pelo risco será 

excluída sempre que o acidente resulte de causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo. Por causa 

de força maior, entende-se aqui o acontecimento imprevisível, cujas consequências não podem ser evitadas, 

exigindo-se, porém, que esse acontecimento seja exterior ao funcionamento do veículo. Assim, circunstâncias 



152 
 

Em suas reflexões em torno das legislações especiais de responsabilidade pelo risco, 

Alvino Lima tece diversas considerações relevantes em torno das excludentes de 

responsabilidade. Ao abordar as legislações de acidentes de trabalho, pondera que os patrões 

podem ser responsabilizados mesmo quando há culpa da vítima e caso fortuito, excluindo-se a 

responsabilidade em eventos de força maior, culpa grave ou dolo, da vítima. Para o autor, o 

caso fortuito não deve servir de excludente porque deve ser entendido como “[...] acontecimento 

interno, que decorre do próprio trabalho e dos maquinismos, culpa da própria indústria, [...]”521.  

Adiante, ao abordar a responsabilidade por acidentes aéreos, Alvino Lima afirma que 

legislação francesa adotou postura restritiva ao abordar os danos causados a terceiros (não 

passageiros), admitindo, para tal hipótese, apenas a culpa exclusiva da vítima como excludente. 

O autor afirma, textualmente, que o comando legal foi “[...] além da teoria do risco, que admite 

como excusa a fôrça maior”522. Enfrentando a temática dos acidentes de veículos terrestres, o 

autor pontua que “[...] a força maior é um acontecimento externo que não deriva de modo algum 

da atividade, da exploração ou do movimento.”523. Segue esclarecendo que, à luz da legislação 

alemã então vigente, há distinção entre os graus de inevitabilidade dos eventos:  

 

Há, portanto, segundo a lei alemã, dois eventos inevitáveis que devem ser 

considerados: 1.º) – O que provém do estado ou funcionamento anormal do veículo. 

2.º) – O que não provém deste mesmo estado ou funcionamento anormal. No 1.º caso, 

a responsabilidade subsiste, ainda que tenha havido culpa da vítima, de terceiro ou 

fato do animal; no 2.º caso, a responsabilidade desaparece, si não fôr provada a culpa. 

Ora, no acontecimento inevitável por vício ou máo funcionamento do automóvel, o 

condutor poderá ignorar o vício ou defeito do veículo; responderá, pois, por um caso 

fortuito, ou seja, por causa interna, tal como preconiza a teoria do risco. Não levando 

em conta a culpa da vítima, de terceiro ou o fato do animal, quando o acidente é 

inevitável por causa do estado ou funcionamento anormal, o legislador alemão nada 

mais fez do que aplicar a teoria da causa adequada524. 

 

O tópico é concluído com a avaliação das normas de diferentes países europeus sobre a 

responsabilização extracontratual objetiva na exploração de minas e estradas de ferro. Nesses 

casos a responsabilidade também tem como fator de imputação o risco criado, e a jurisprudência 

só admite como excludente a força maior, assim considerado “[...] fato externo, sem relação 

 
relativas ao funcionamento do veículo, ainda que provocados por um facto externo, como a derrapagem, o 

rebentamento de pneus, a quebra da direção ou o incêndio por curto-circuito do motor não excluem a 

responsabilidade pelo risco. Essa exclusão, porém, ocorrerá, se o veículo for projectado por um ciclone ou 

arrastado por uma inundação, uma vez que essas circunstâncias não se podem considerar riscos da utilização do 

veículo” (p. 372).  
521 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 154.  
522 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 160. 
523 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 165. 
524 LIMA, Alvino. Op. cit., pp. 165/166. 
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com o exercício da atividade humana [...]. O caso fortuito, ou seja o fato interno decorrente do 

risco criado [...] não exonerará de responsabilidade”.525  

Faz-se uso de tais lições para demonstrar que a teoria do risco, enquanto ponto de partida 

da modalidade objetiva de responsabilidade civil, tanto demanda a constatação de nexo de 

causalidade entre o evento danoso e o agente (ainda que o nexo seja mais jurídico que fático) 

quanto admite, como regra geral, a aplicação de excludentes de responsabilidade.  

Admite-se sim que a aplicação das excludentes sejam reduzidas para maximizar as 

possibilidades de reparação do dano experimentado pela vítima, mas, pelo que se pode extrair, 

essas limitações às excludentes devem ser previstas em lei.  

Para Patrícia Faga Iglecias Lemos, o maior exemplo de “distensão do nexo causal” no 

ordenamento brasileiro se dá na legislação por dano derivado de atividade nuclear (Lei 

6.453/77). Em tal casuística, o dever de indenizar imposto ao operador da instalação nuclear só 

será afastado se houver prova de culpa exclusiva da vítima526 ou ocorrência de evento de força 

maior, observadas as limitações impostas pela própria legislação527.  

Quando se transpõem tais conclusões para a temática ambiental brasileira, crê-se que a 

aplicação da propalada teoria do risco integral pela jurisprudência brasileira, repelindo toda e 

qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, seja merecedora de reparos.  

Veja-se, por exemplo, um comparativo entre a legislação sobre responsabilidade por 

danos nucelares e o parágrafo primeiro do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Na temática nuclear, há texto de lei expresso a prever: a) a responsabilidade sem culpa; b) a 

excludente baseada na culpa exclusiva da vítima; e c) a excludente baseada na ocorrência de 

evento de força maior, limitados aos eventos assim qualificados no próprio artigo de lei. No 

parágrafo primeiro do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, há a referência 

“independentemente da existência de culpa”, sem menção à aceitação ou rejeição de qualquer 

excludente de responsabilidade.  

Sob uma perspectiva de unidade do sistema, não parece fazer sentido que a 

responsabilidade por danos ambientais impostas ao poluidor pela Política Nacional do Meio 

Ambiente seja mais rigorosa, em termos de excludentes, que a responsabilidade imposta por lei 

a operadores de instalações nucleares.  

 
525 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 169.  
526 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo, Op. cit., p. 153. 
527 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, Op. 

cit., p. 135. 
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Por mais que se pretenda proteger o meio ambiente e, a reboque, os bens ambientais que 

o compõem, soa exagerado eliminar da esfera de defesa do agente qualquer alegação de 

rompimento do nexo causal pela ocorrência de alguma excludente do dever de indenizar. A 

desproporção do raciocínio fica ainda mais evidente quando se relembra que a Política Nacional 

do Meio Ambiente estende o dever indenizatório a interesses pertencentes a terceiros, quer 

dizer, não se limita à recomposição do meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo.  

Imagina-se um dano ambiental derivado de um evento de força maior caracterizado 

como um “excepcional fato da natureza”, conforme dicção do artigo 8º da Lei 6.453. Segundo 

o mesmo comando normativo, tal acontecimento seria suficiente para exonerar a 

responsabilidade civil de um operador de instalação nuclear. E, pelo entendimento 

predominante no Superior Tribunal de Justiça, o mesmo evento de força maior não seria causa 

de excludente de responsabilidade de qualquer titular de bem ambiental que desenvolvesse 

qualquer atividade que não uma atividade nuclear.  

Não se consegue assumir como razoável essa conclusão, considerando que o principal 

fundamento ético das teorias da responsabilidade objetiva é o risco, justamente pelo fato de que 

as atividades em geral são, em tese, potencialmente menos arriscadas que operar insumos 

nucleares. 

Soa mais adequado sustentar que a adoção da teoria do risco integral é merecedora de 

revisão, para admitir a aplicação de algumas hipóteses de excludente de responsabilidade. Para 

Patrícia Faga Iglecias Lemos, por exemplo, diante de um evento de força maior como um 

incêndio em uma floresta, “[...] não faz sentido responsabilizar o proprietário por eventuais 

danos causados ao meio ambiente, uma vez que não se cuida de atividade de risco”528.  

A conclusão apontada acima reforça três pontos importantes do que foi analisado até 

aqui: a) os textos de lei que regulam a responsabilidade civil ambiental não excluem nem 

limitam, expressa e textualmente, o cabimento das excludentes de responsabilidade, pelo que 

se conclui que o entendimento a predominar em nosso ordenamento é fruto de interpretação; b) 

a situação jurídica de proprietário (que se estende a qualquer outro titular de direito das coisas 

sobre imóvel ambiental) não é sinônimo de desenvolver uma atividade, tampouco sinônimo de 

poluidor, pois tal qualificação depende do desenvolvimento de uma atividade; e, por fim, c) 

ainda que a responsabilidade civil ambiental tenha como cláusula geral o parágrafo primeiro do 

artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, o fundamento ético de tal responsabilidade 

seria a teoria do risco.  

 
528 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, Op. 

cit., p. 157. 
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Ainda que, por hipótese, sustente-se que, em virtude do escopo da norma violada, o 

meio ambiente deva ser protegido a qualquer custo, esse pensamento sustentaria a aplicação da 

teoria do risco integral quando se tratar da recomposição do meio ambiente in natura. A 

justificativa não pode ser estendida a todos os interesses juridicamente tuteláveis a partir de 

uma violação ao meio ambiente (os quais serão analisados de forma individualizada na 

sequência do capítulo).  

Lembra-se que a regra geral de responsabilidade civil ambiental prevista na Política 

Nacional do Meio Ambiente permite que se alcance não apenas a proteção do meio ambiente 

in natura, como interesses de terceiros.  

Ao se enfrentar pretensões de reparação civil de outros danos, como danos 

extrapatrimoniais coletivos, danos patrimoniais individuais de terceiros, entre outros, não se vê 

razão para não se admitir a aplicação de excludentes como caso fortuito, a força maior e mesmo 

a culpa da vítima. Esta última, por razões óbvias, limitadas às discussões de direitos individuais.  

De volta ao dever de restauração e conservação, deve-se ter em mente que a imputação 

dos deveres de preservação e recomposição de áreas protegidas por lei recai aos titulares dos 

bens ambientais por imposição legal específica, independentemente de sua configuração como 

poluidor, conforme visto no capítulo 2. Tais deveres são exigíveis dos titulares como resultado 

da situação jurídica de direito das coisas, isto é, não por perquirição da ação do titular antes da 

ocorrência do evento danoso que gerou a necessidade de recomposição do meio ambiente. 

Reconhece-se nessa escolha legislativa um elemento distributivo, de equidade 529 , 

semelhante àquele que é o gérmen da teoria do risco proveito: quem tira o proveito arca com os 

custos. Ao que parece, quis a sociedade, por meio do poder legislativo, impor àquele que detém 

o privilégio, por assim dizer, de exercer sobre um bem ambiental algum direito das coisas, o 

dever de carregar também o fardo de manter protegidos os elementos daquele bem que 

interessam à coletividade. Mas, repita-se, tal fardo não está condicionado ao fato de um titular 

desenvolver ou não uma atividade no dado bem, ele decorre da mera constatação da situação 

jurídica de direito das coisas.  

A imputação do dever de restauração ao titular do bem imóvel, portanto, estaria de fato 

alheio a qualquer excludente de responsabilidade porque teria como fundamento o comando 

 
529 Felix A. Trigo Represas afirma, ao comentar o artigo 1.600 do Projeto de Código Civil e Comercial unificado 

argentino de 1998, que “[...] sería igualmente la equidad el factor atributivo […] ‘a favor del titular de un interés 

cuyo acogimiento es necesario para realizar la justicia del caso’.” (destaques no original). (Reflexiones sobre la 

responsabilidad civil y sus presupuestos en el proyecto de 1998, In: Estudios sobre El Proyecto de Codigo 

Unificado de 1998, Zavalia: Buenos Aires, 2001, p. 353). Nota: não se encontrou o comentado artigo na versão 

vigente do Código Unificado. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/docs-

f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf. Acessado em 08 de maio de 2021.  

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
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legal originário. O titular, contudo, ainda que seja enquadrado como poluidor, poderia invocar 

as excludentes de responsabilidade com relação aos demais interesses juridicamente tuteláveis. 

Da mesma forma, eventual agente que não preencha a condição de titular, mas preencha a 

condição de poluidor.  

Esse contexto, inclusive, vai ao encontro do espírito de todo o sistema jurídico de 

proteção ao meio ambiente, que deve sempre prezar pela preservação dos bens ambientais in 

natura e consequente manutenção e preservação do meio ambiente como um todo. Esse é o 

caminho apontado pelos princípios norteadores e construtores do direito ambiental, com 

respaldo no primado constitucional530.  

É dizer, a soma da teoria do escopo da norma, dos fundamentos éticos da regra geral de 

responsabilidade civil ambiental e a constatação que os deveres de conservação e recuperação 

imputáveis aos titulares de bens ambientais têm base legal distinta desta última (e, quiçá, 

fundamento ético distinto), permite compor um raciocínio jurídico mais coerente e coeso em 

torno da distinção dos interesses indenizáveis e as excludentes de responsabilidade.  

Tem-se, portanto, como mais razoável aceitar as excludentes de responsabilidade 

previstas no ordenamento também no campo da responsabilidade civil ambiental, 

especialmente quando se tratar de apurar a responsabilidade do agente poluidor por danos 

experimentados por terceiros, sejam eles danos patrimoniais individuais ou danos 

extrapatrimoniais de titularidade difusa. Não se vislumbra razão para rejeição, de plano, de 

qualquer das excludentes (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou evento 

de força maior), quando se estiver diante da pretensa responsabilização por tais danos de 

terceiros.  

Ainda que se expanda a aplicação das excludentes para todos os interesses, inclusive 

recuperação in natura, não faria sentido falar em culpa exclusiva da vítima. Ao se deslocar o 

racional para a coletividade, enquanto titular do direito ao meio ambiente adequado, também 

se tem dificuldades em pensar e uma situação prática em que o agente ou titular de direitos das 

coisas possa atribuir à coletividade, exclusivamente, a culpa por um evento danoso ao meio 

ambiente que repercuta na propriedade ou atividade sob sua responsabilidade. Restaria, assim, 

pensar nos casos fortuitos ou eventos de força maior como possíveis excludentes de 

responsabilidade de um agente ou titular de um bem ambiental nas hipóteses de interesses 

coletivos. 

 
530 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira. 

In: Direito constitucional ambiental brasileiro / José Joaquim Gomes Canotilho, José Rubens Morato Leite 

(organizadores). São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 124/125.  
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As hipóteses de responsabilização de interesses individuais violados por eventos 

danosos ao ambiente, por sua vez, também comportariam, em tese, a admissão da culpa 

exclusiva da vítima ou fato de terceiro enquanto excludentes.  

Ressalva-se, desde logo, que fatos de terceiro seriam de pronto descartados como 

excludentes quando estivessem inseridos naquilo que se convencionou referir como fortuito 

interno. Ou, dito de outro modo, “[...] só quando se apresente com as características da força 

maior é que o fato de terceiro pode constituir causa de isenção”531. A reflexão demanda um 

breve parêntese em torno dos conceitos de caso fortuito ou de força maior enquanto possíveis 

excludentes de responsabilidade civil ambiental.  

A doutrina há muito se divide em relação aos conceitos de caso fortuito e força maior532, 

centrando a análise na origem do evento e na previsibilidade do resultado533. Para alguns, trata-

se de um único instituto, centrado na inevitabilidade do evento danoso e de suas consequências, 

não havendo razão para a tentativa de distinção534. Para outros, a distinção recairia na origem 

do evento, sendo os casos fortuitos aqueles derivados da ação humana, e os eventos de força 

maior os originados de acontecimentos naturais535. Há, ainda, quem sustente que, a despeito da 

possibilidade de distinção teórica dos institutos, o que importa é a consequência de sua 

aplicação como elemento rompedor do dever indenizatório536.  

De fato, para o que mais interessa a este estudo, as discussões em torno do caso fortuito 

e da força maior guardam importância quanto à consequência de serem ou não admissíveis 

como excludentes de responsabilidade. Talvez essa perspectiva da discussão tenha obtido mais 

relevo com a distinção entre os eventos que seriam considerados como fortuitos internos e 

aqueles considerados como fortuitos externos.  

Entre tantos, adota-se exemplificação proposta por Annelise Monteiro Steigleder 

voltada especificamente para a temática da responsabilidade civil ambiental: 

 

De fato, o fortuito interno integra os riscos do empreendimento, que deverão ser 

internalizados pelo empreendedor da atividade, desde uma perspectiva moderna, que 

valoriza a mais ampla reparação e o ressarcimento dos danos. Assim, se ocorrer, por 

exemplo, sabotagem por parte de um funcionário da empresa na estação de tratamento 

 
531 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 799.  
532 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 311. 
533  LASARTE, Carlos. Principios de derecho civil, Tomo Segundo: Derecho de obligaciones, 9ª edición, 

Madrid/Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, S.A, p. 170.  
534 REPRESAS, Felix A. Trigo. Reflexiones sobre la responsabilidad civil y sus presupuestos en el proyecto de 

1998, Op. cit., p. 359.  
535 DIAS, José de Aguiar. Op. cit., p. 42. Em sentido diametralmente oposto: PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Comentários ao código civil de 2002: direito das obrigações, arts. 233 a 420 / Caio Mário da Silva Pereira; 

atualização legislativa Cristiano de Souza Zanetti, Leonardo de Campos Melo, 1ª ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo 

Jurídico, 2018, p. 156. 
536 THEODORO JUNIOR, Humberto. Op. cit., pp. 33/34.  
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de efluentes, o rompimento de um duto, a subtração de resíduos sólidos perigosos por 

terceiros do interior do pátio da empresa, não haverá a exclusão da responsabilidade 

civil, já que o empreendedor é o garante da segurança do seu empreendimento, sob o 

ponto de vista ambiental. E, com relação à força maior, cumprirá ao empreendedor 

provar que se trata efetivamente de um fato externo, imprevisível e irresistível, 

devendo os três requisitos apresentarem-se conjugados. Daí que, um incêndio 

provocado por um raio, que culmina na degradação ambiental, não representa uma 

situação imprevisível.  

Já o fato de terceiro, desde que completamente estranho ao empreendimento do 

pretenso poluidor, implica negativa de autoria deste, pois a degradação foi causada 

exclusivamente por terceira pessoa, nada tendo a ver com o empreendedor da 

atividade. Trata-se de excludente também admitida para fins de afastar a 

responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.537  
 

Em síntese, eventos considerados como fortuitos internos devem ser tratados como parte 

do risco da atividade exercida. Como tal, não podem servir de excludente da responsabilidade 

do agente, ainda mais se tratando de modalidade de responsabilidade objetiva, fundada no risco, 

como já abordado. Por outro lado, se o evento configurar força maior, ou um fortuito externo, 

há espaço para se admitir o rompimento do nexo de causalidade. Essa é a lição de Agostinho 

Alvim: 

 

A distinção que modernamente a doutrina vem estabelecendo, aquela que tem efeitos 

práticos e que já vai se introduzindo em algumas leis, é a que vê no caso fortuito um 

impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com a sua empresa enquanto 

que a fôrça maior é um acontecimento externo. Tal distinção permite estabelecer uma 

diversidade de tratamento para o devedor, consoante o fundamento da sua 

responsabilidade. Se este fundar-se na culpa, bastará o caso fortuito para exonerá-lo. 

Com maioria de razão o absolverá a força maior. Se a sua responsabilidade fundar-se 

no risco, então o simples caso fortuito não o exonerará. Será mister haja força maior, 

ou como alguns dizem, caso fortuito externo. [...] A fôrça maior, portanto, é o fato 

externo que não se liga à pessoa ou à empresa por nenhum laço de conexidade. 

Enquanto que o caso fortuito, propriamente, traduz a hipótese em que existe aquele 

nexo de causalidade.538 

 

Pelo que se expôs até aqui, e considerando que o sistema de responsabilidade civil 

ambiental não rejeitou expressamente, de forma positivada, a aplicação das excludentes de 

responsabilidade como rompedoras do nexo de causalidade, conclui-se que a teoria do risco 

integral é uma construção doutrinário-jurisprudencial e, como tal, comporta revisão. Não parece 

razoável definir o sistema de responsabilidade civil ambiental como o mais severo da ordem 

jurídica brasileira, mais rigoroso até que o sistema de operação de insumos e energia nuclear. 

Tampouco é necessário que assim se faça para proteger o bem maior do sistema de 

responsabilidade civil ambiental, o meio ambiente.  

 
537 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 184. 
538 ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 315/316.  
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Como já mencionado ao longo deste capítulo e do anterior, os deveres de conservação 

e recuperação impostos ao titular de um bem ambiental possuem fundamento normativo 

próprio, diverso da regra geral da responsabilidade civil ambiental. Tais comportamentos 

encerram um dever potestativo, o qual, inclusive, deve ser precipuamente reclamado pelo titular 

da pretensão (Ministério Público, instituições representativas de direitos difusos e coletivos 

etc.) na busca pela sua satisfação in natura, quer dizer, na “[...] realização coactiva específica 

do próprio direito [...]”.539 No que toca aos demais interesses juridicamente tuteláveis, não se 

vê razão para não se excluir a possibilidade de aplicação das excludentes.  

 

3.2.5. Artigo 942 do Código Civil 

 

O instituto da responsabilização solidária aparenta ser de menor complexidade técnica, 

quando comparada à sua relevância na temática da responsabilidade civil como um todo, e, em 

especial, na responsabilidade civil ambiental. O resultado da aplicação do instituto, por sua vez, 

nem sempre leva a resultados tão simples.  

Há consenso doutrinário e jurisprudencial de que, havendo mais de um responsável pelo 

dano ambiental, todos respondem solidariamente, por força da aplicação do artigo 942 do 

Código Civil540. Por tratar-se do campo extracontratual da responsabilidade civil, a pluralidade 

de devedores não presume a divisibilidade da prestação. Por isso, a entrega do provimento 

jurisdicional do Estado deve viabilizar a recuperação integral do bem violado, ainda que a 

pretensão seja dirigida a apenas um dos múltiplos agentes causadores do dano, ante a existência 

de dispositivo legal prevendo a solidariedade541.  

Resgatam-se as reflexões sobre a indivisibilidade do meio ambiente enquanto bem 

incorpóreo indivisível, cujo direito de uso é conferido à coletividade de forma indivisa, para 

reforçar a necessidade de que prestações atreladas à recomposição do bem ambiental sejam 

também consideradas indivisíveis e, como tal, no que diz respeito à solidariedade de agentes, 

possa ser integralmente exigida de qualquer responsável.  

 
539  COSTA, Mário Júio Almeida. Op. cit., p. 759. O autor faz ponderação interessante acerca da alegada 

inadequação técnico-jurídica entre a obrigação de fazer e o instituto da responsabilidade civil, ao considerar que 

“[...] ao conceito de indemnização, em rigoroso sentido técnico-jurídico, costuma ligar-se tão-só uma estrita ideia 

reparatória, ficando de fora a realização coactiva específica do próprio direito.” 
540 “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 

dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”. 
541 AZEVEDO, Álvaro Villaça. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 

Op. cit., p. 76. 
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Por estar inserida no mesmo contexto da regra geral de responsabilidade civil ambiental, 

a aplicação da solidariedade legal extracontratual prevista no artigo 942 do Código Civil 

pressupõe que haja nexo causal entre o evento danoso e os agentes que se pretenda sejam 

solidariamente responsáveis542. É necessário que o corresponsável tenha uma “[...] efetiva 

participação na causa do dano”543. 

O tema da solidariedade guarda uma ligação direta com a temática central do estudo, 

pois, em princípio, pode ser argumentado como fundamento para a responsabilização integral 

de qualquer agente assim considerado corresponsável pelo dano ambiental, seja por ação 

concomitante ou sucessiva.544 De todo modo, algumas reflexões parecem ir nesse sentido, 

considerando as ponderações até aqui lançadas, como um todo.  

Quando se pensa nos deveres de preservação e restauração do meio ambiente, e na 

posição de titular de um bem ambiental, não há qualquer dúvida que a pretensão de recuperação 

de uma área degradada possa ser exercida contra o titular anterior ou o atual, quando se tratar 

de uma degradação praticada pelo titular anterior (alienante). Como apontado, a imposição 

desse dever sobre o adquirente deriva de um comando legal específico, atrelado à situação 

jurídica de direito das coisas, e não a uma eventual atividade desempenhada pelo adquirente 

(novo titular) no bem ambiental.  

Nesse ponto, até se poderia conjecturar uma extinção da responsabilidade do titular 

anterior, em caso de alienação da propriedade, transmissão da posse, enfim, da ocorrência de 

algum fato ou ato jurídico que retirasse do agente anterior a qualidade de titular de algum direito 

das coisas sobre o bem ambiental. Quer dizer: se o fundamento dos deveres de conservação e 

recuperação têm origem na situação jurídica de direito das coisas, e se essa situação jurídica já 

não mais se verifica em relação ao titular anterior, o cumprimento do dever não mais poderia 

ser-lhe exigido.  

Ainda que pareça dotado de alguma lógica jurídica (sob uma perspectiva silogística), o 

raciocínio não prospera quando analisado no contexto do sistema de responsabilidade civil 

ambiental. Partindo-se da premissa que já havia ocorrido o dano ao bem ambiental antes da 

transmissão da titularidade, quer dizer, incorrendo o alienante em comportamento suficiente a 

equiparar-se ao conceito de poluidor, sua responsabilização pode ser reforçada pelo artigo 14, 

parágrafo único, da Política Nacional do Meio Ambiente, a atrair a incidência do artigo 942 do 

 
542 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Responsabilidade civil por danos ambientais: aplicabilidade da obrigação 

solidária contratual e da responsabilidade extracontratual solidária aos casos concretos. Op. cit., p. 167. 
543 Idem, p. 165. 
544 Idem, p. 166. A autora menciona que a solidariedade “[...] se dá mesmo no caso de ações independentes: várias 

indústrias, que, por suas atividades individuais, poluíram a área, por exemplo, podem responder pelo todo.”. 
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Código Civil, impondo ao alienante a responsabilidade integral pela recuperação do bem 

ambiental. O fato de a pretensão ter sido exercida posteriormente à transmissão da titularidade 

não elimina sua responsabilidade pelo dever não cumprido. Não há qualquer indício de que os 

princípios que fundam o direito ambiental comportem tal conclusão, ressalvada eventual 

discussão sobre a imprescritibilidade da pretensão cominatória fundada no artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

Por outro lado, caso os danos ao bem ambiental ocorram após a transmissão da 

titularidade do bem ambiental, não se pode ventilar da imposição dos deveres de conservação 

e recuperação ao anterior titular, por falta de nexo entre a situação jurídica anterior e o evento 

danoso. Crê-se ser despiciendo tecer longas considerações a respeito.  

Pela ótica do adquirente, o momento da violação do dever tem menor impacto na 

apuração da exigibilidade da sua conduta. Já se sedimentou o correto entendimento de que o 

fato de o dano ambiental ter acontecido antes de o agente se tornar titular do bem ambiental em 

nada afeta o seu dever (como atual titular) de recuperá-lo. Não há como se concluir em sentido 

diverso.  

O que se questiona é a fundamentação legal por vezes invocada para servir como base 

de tal raciocínio. Não parece ser necessário perquirir responsabilização civil do adquirente 

quando há texto de lei que claramente impõe tal dever ao adquirente (enquanto titular de um 

direito sobre o bem ambiental), independentemente de qualquer outro dado, acontecimento ou 

apuração de agir.  

Alguma dificuldade pode advir de eventos danosos que apontem várias concausas, tanto 

concomitantes (indústrias próximas, por exemplo) quanto sucessivas (imóvel utilizado para 

diferentes atividades ao longo do tempo, por exemplo). Nesses casos, se apurado o nexo de 

causalidade entre o exercício de tais atividades como um todo e os danos experimentados, todos 

os agentes – então qualificados como poluidores, para fins de aplicação da regra geral da 

responsabilidade civil ambiental – responderão solidariamente pelo ressarcimento do dano 

como um todo.  

Esse cenário talvez seja o gerador de maior insegurança jurídica quando se debruça 

sobre o tema da responsabilidade civil ambiental, mormente quando há entendimento 

jurisprudencial reiterado de que os danos ambientais seriam imprescritíveis (o que será objeto 

de análise na sequência do trabalho). Por isso, outras reflexões acerca da extensão dos interesses 

juridicamente tuteláveis exigíveis de diferentes agentes serão desenvolvidas ao longo dos 

demais tópicos deste capítulo 3.  
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Certo é que a solidariedade é um desdobramento do tema principal, a saber, a própria 

possibilidade de responsabilização de um ou mais agentes. Ela ganha importância quando não 

permite que eventuais arranjos contratuais sejam invocados como possíveis excludentes de 

responsabilização, pois os contratos não podem produzir efeitos perante terceiros, mormente 

para reduzir o alcance de posições jurídicas ou interesses juridicamente tuteláveis de terceiros 

que não fizeram parte do negócio jurídico.  

Não se descarta, por outro lado, a possibilidade de que eventuais arranjos contratuais 

venham a produzir efeitos para além da esfera de direitos e obrigações das partes se contenham 

regras de assunção de responsabilidade. Admita-se, por hipótese, que por força do conteúdo de 

arranjos contratuais, o adquirente de uma transação societária assuma o passivo de uma 

sociedade cujo controle é objeto da transação. Se do teor da cláusula se extrai essa assunção de 

responsabilidade, não se vê impedimento para que tal adquirente seja demandado diretamente 

para o cumprimento das responsabilidades ambientais da adquirida, por força de uma obrigação 

solidária voluntariamente criada a partir de um contrato545.  

Acerca dos efeitos de eventuais transações envolvendo responsabilidade civil ambiental, 

se voltará ao tema tanto por ocasião das conclusões parciais deste capítulo e quanto no capítulo 

final do estudo, até mesmo para avaliar a possibilidade e pertinência de se envolver o Ministério 

Público ou outros órgãos dotados de legitimidade ativa ambiental em transações envolvendo a 

transferência de titularidade de bens ambientais degradados.  

Passa-se, na sequência, à análise dos diferentes interesses juridicamente tuteláveis, a 

partir da prática de um dano ambiental, e como a identificação desses interesses e dos critérios 

de quantificação de indenizações conversíveis em dinheiro pode relacionar-se com o tema 

central do estudo.  

 

3.3. Os danos ambientais e sua reparação: interesses jurídicos tuteláveis no direito 

ambiental 

 

Como já visto, o cenário impingido pela sociedade de risco mudou o foco do instituto 

da responsabilidade civil, deslocando-o da importância dada ao comportamento do agente, para 

fins de apuração de culpabilidade de sua conduta, para posicioná-lo sobre a ótica da necessidade 

de reparação da vítima. Essa reparação, por seu turno, tem sido reclamada como a mais 

completa possível.  

 
545 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Responsabilidade civil por danos ambientais: aplicabilidade da obrigação 

solidária contratual e da responsabilidade extracontratual solidária aos casos concretos. Op. cit., p. 165.  
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Em perspectiva histórica, o ordenamento brasileiro primeiro lidou com a questão da 

reparabilidade do dano extrapatrimonial, à luz da Constituição Federal de 1.988546, do Código 

Civil547, tendo a jurisprudência brasileira ratificado a possibilidade de se cumular pedidos 

indenizatórios de diferentes espécies548. 

Especificamente na temática ambiental, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

629, a qual admite a cumulação da tutela cominatória com a tutela indenizatória549. Assim, se 

o sistema jurídico admite a cumulação de prestações jurisdicionais distintas e concomitantes, é 

pertinente identificar quais são esses diferentes interesses.  

Annelise Monteiro Steigleder ensina que o cenário de constante desenvolvimento 

tecnológico também pode ser visto como o nascedouro da “[...] moldura jurídica do dano 

ambiental [...] dentro do contexto social, política, cultural, econômico e histórico do paradigma 

da modernidade ocidental, no qual se insere o paradigma antropocêntrico-utilitarista” 550 . 

Segundo a autora, embora a 

 

[...] origem da noção de apropriação e utilitarismo quantos aos elementos naturais não 

pode ser atribuída à modernidade de forma exclusiva, (...) foi intensificada com o 

contexto sociocultural viabilizado pelo paradigma da modernidade, especialmente 

após sua associação ao capitalismo, o qual se encarregou de viabilizar a transformação 

dos elementos naturais em insumos para o processo produtivo, em mercadorias 

suscetíveis de transação no mercado e em corpos receptores de dejetos.551 

 

Há uma lógica comum à expansão das hipóteses indenizatórias e à crescente 

preocupação com a proteção do ambiente, a saber, a coletivização das indenizações, amparada 

 
546Segundo Anderson Schreiber, “(o) fenômeno da constitucionalização do direito civil refletiu-se, portanto, 

também na responsabilidade civil, e de forma notável. Um novo universo de interesses merecedores de tutela veio 

dar margem, diante da sua violação, a danos que até então sequer eram considerados juridicamente como tais, 

tendo, de forma direta ou indireta, negada a sua ressarcibilidade”. (Novos paradigmas da responsabilidade civil: 

da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos, Op. cit., p. 91).  
547 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

548 Súmula 37 do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo 

fato”. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2006_3_capSumula37.pdf. Acessado em 08 de junho de 2021. Flávio Tartuce destaca que o STJ já admite, 

inclusive, a cumulação de indenizações por dano moral propriamente dito e dano estético, conforme Súmula 287 

do STJ. Aparentemente, reconhece-se uma pluralidade de interesses jurídicos extracorpóreos indenizáveis. 

(Reflexões sobre o dano social. in Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 59, nov 2008. Disponível em: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3537, p. 1. 

Acessado em 07 de maio de 2018).  
549 “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada 

com a de indenizar.”. Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5059/5185. Acessado em 06 de 

junho de 2021. 

550 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 

direito brasileiro, 3ª ed., rev. e atual., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 24. 
551 Idem, p. 25. 

https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2006_3_capSumula37.pdf
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2006_3_capSumula37.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3537
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/sumstj/article/download/5059/5185
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pela Constituição Federal e regulada por algumas leis específicas. Para Carlos Alberto Bittar 

Filho:  

 

Todas as considerações expendidas sobre o dano moral, até agora, se referem à pessoa 

física, ao homem, ao indivíduo. Mas o Direito vem passando por profundas 

transformações, que podem ser sintetizadas pela palavra "socialização". Efetivamente, 

o Direito como um todo - e o Direito Civil não tem sido uma exceção - está sofrendo, 

ao longo do presente século, profundas e paulatinas mudanças, sob o impacto da 

evolução da tecnologia em geral e das alterações constantes havidas no tecido social 

(18-19). Todas essas mutações têm direção e sentido certos: conduzem o Direito ao 

primado claro e insofismável do coletivo sobre o individual. Como não poderia deixar 

de ser, os reflexos desse panorama de mudança estão fazendo-se sentir na teoria do 

dano moral, dando origem à novel figura do dano moral coletivo, objeto específico do 

presente estudo. Ora, se o indivíduo pode ser vítima de dano moral, por que a 

coletividade não poderia sê-lo?”552 

 

Há, portanto, rompimento (ou ao menos relativização) das “fronteiras do 

individualismo”553 na temática da responsabilidade civil, legitimando a coletividade a pleitear a 

proteção de seus interesses ambientalmente protegidos.554  

A categorização dos possíveis danos derivados de um dano-evento ambiental, no 

entanto, não se limita à identificação do seu legitimado. Compete ao operador do Direito 

identificar também a possibilidade de se classificar mais de uma rubrica para o que 

genericamente se denomina dano ambiental.  

Para Paulo de Bessa Antunes, por exemplo, a categoria de dano ambiental comporta 

uma série de subcategorias, verdadeiro gênero a acobertar diferentes espécies: 

 

Uma primeira classe de danos ambientais é constituída pelo: (i) dano ecológico, que 

é a alteração adversa da biota, como resultado da intervenção humana. Existem, ainda, 

outros tais como os danos: (ii) à saúde, (iii) atividades produtivas, (iv) à segurança, 

(v) ao bem-estar e tantos outros que atinjam bens que, integrando o conceito de meio 

ambiente, não se reduzem à flora, fauna ou minerais. Ressalta-se, contudo, que 

existem danos ambientais com características mistas. É possível imaginar uma 

alteração desfavorável à biota que cause danos estéticos ao ambiente e, também, afete 

a segurança e o bem-estar da população, danos à propriedade e à atividade econômica, 

como os desmoronamentos, deslizamentos de encostas e enchentes. Assim, se faz 

necessária a decomposição dos elementos que compõem o dano em concreto para que 

se possa ter a exata medida de sua recuperação e reparação.555  

 

Naquilo que toca a este estudo, os diferentes interesses coletivos dignos de tutela serão 

divididos em dois tópicos. Serão abordados, separadamente: os danos materiais causados aos 

 
552 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. In: Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 559, 17 jan. 2005, p. 7. 

553 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O dano social e sua reparação. p. 115.  

554 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 

direito brasileiro, Op. cit., p. 29. 
555 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit., pp. 126/127. 
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bens ambientais, e o formato mais adequado de reparação de tais danos tendo em vista que a 

parcela intangível do bem ambiental “[...] é considerada como de ‘uso comum do povo’ e, 

portanto, deverá ser preservada, já que indisponível ao proprietário do bem imóvel onde ela 

está localizada”556; e os danos extrapatrimoniais causados à coletividade.  

Primeiro serão tecidas considerações específicas sobre a temática da reparação do dano 

material in natura, retomando-se as discussões em torno de quais deveres, obrigações e 

responsabilidades podem gravitar em torno dos diferentes agentes, em especial na hipótese de 

transmissão da titularidade do bem. Tal escolha se justifica à luz do entendimento de que o 

escopo maior de todo o sistema legal de proteção do meio ambiente é a manutenção de sua 

preservação, observados os limites da lei.  

Na sequência, serão abordados os demais danos ambientais, de caráter 

extrapatrimonial, que possam, em princípio, ser invocados pela coletividade. Em linhas gerais, 

entende-se que tais danos extrapatrimoniais tenham por fundamento a violação ao direito de 

uso e fruição do meio ambiente, até por isso o tempo de privação da coletividade em relação à 

possibilidade de fruição daquele benefício (meio ambiente equilibrado) deve ser tido em conta. 

A análise passará também por identificar eventuais semelhanças e diferenças entre os conceitos 

de dano moral coletivo, dano interino e dano social, assim como quais interesses juridicamente 

tuteláveis podem ser cobertos por tais rubricas. 

A reparação do patrimônio do titular do bem ambiental, naquilo que não guarda relação 

direta com o caráter coletivo e difuso do meio ambiente (por exemplo, dano emergente com 

equipamentos, eventuais lucros cessantes derivados da redução da atividade econômica 

exercida de forma sustentável em área de proteção, ou mesmo danos extrapatrimoniais na esfera 

individual), não será objeto de análise detalhada.  

Não se está a questionar a viabilidade de interesses individuais serem protegidos pela 

lei. A propósito, a possibilidade de um particular invocar indenização por prejuízos causados a 

seu patrimônio a partir de eventos danosos correlatos ao meio ambiente está prevista no artigo 

14, parágrafo único, da Política Nacional do Meio Ambiente, como visto anteriormente.  

Entende-se, todavia, que tais interesses jurídicos não guardam relação direta com o 

meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo. Tratam-se de interesses distintos com 

naturezas jurídicas distintas, como descrito por Marcelo Abelha Rodrigues, adotando como 

exemplo um acidente ambiental ocorrido na baía de Guanabara: 

 

 
556 MELO, Melissa Ely. Restauração ambiental: do dever jurídico às técnicas reparatórias, Porto Alegre: Revista 

do Advogado, 2012, p. 52. 
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É o caso, por exemplo, do derramamento de óleo ocorrido na baía de Guanabara. Sem 

dúvida que o meio ambiente (praias, fauna ictiológica e o próprio equilíbrio ecológico) 

foi lesionado e precisa ser reparado. Essa reparação, consistente em recuperação da 

área degradada, medidas de prevenção futuras, educação ambiental etc. são difusas 

porque os titulares desse bem também são difusos (uso comum do povo). Essa 

reparação é ontologicamente diversa da reparação que cada indivíduo ou grupo de 

indivíduos possa ter sofrido em virtude do mesmo acontecimento.557 

 

Ao conjugar a constatação de se tratarem de interesses distintos, com os 

questionamentos lançados no tópico 3.2.4, acima, sobre a aplicação indistinta da teoria do risco 

integral, alcança-se a conclusão de que as excludentes de responsabilidade deveriam, ao menos 

em tese, ser admitidas pelo menos no que diz respeito à apuração do dever indenizatório de 

interesses individuais disponíveis. Tal conclusão parte da premissa de que não parece ser o 

escopo do sistema ambiental facilitar o ressarcimento de interesses individuais, a ponto de 

impedir que o demandado invoque as excludentes para tal finalidade.  

 

3.3.1. Dano in natura 

 

A proteção legal e a equivalente imposição do dever de preservação, recuperação e 

recomposição individual dos bens ambientais encontra suporte legal tanto na Constituição 

Federal quanto na Política Nacional do Meio Ambiente, de forma abrangente. Sem falar em 

legislações esparsas com focos específicos, como a lei de proteção à Mata Atlântica (Lei 

Federal 11.428, de 2006), e a legislação do Estado de São Paulo (Lei 13.577/2009558) relativa 

às áreas contaminadas, para ficar em alguns exemplos.  

Melissa Ely Melo sustenta que, a despeito de o parágrafo primeiro do artigo 225 da 

Constituição Federal ser voltado a incumbências atribuídas ao Poder Público, deve-se entender 

“[...] que o art. 225 como um todo reflete o dever de restauração ambiental, demonstrando que 

o fim último da legislação ambiental é a conservação do meio ambiente.”559. Filia-se aqui 

integralmente à conclusão da citada autora. É dizer, com esteio no parágrafo primeiro do artigo 

225 da Constituição Federal, que o propósito maior de todo o sistema jurídico de proteção do 

meio ambiente deve ser a manutenção dos chamados “[...] processos ecológicos essenciais [...]”. 

Sendo que tal manutenção, preservação e restauração são efetivadas por meio de ações que, em 

 
557 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. cit., pp. 210/211.  
558 Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-

08.07.2009.html#:~:text=Artigo%2014%20%2D%20Havendo%20perigo%20%C3%A0,necess%C3%A1rias%2

0para%20elidir%20o%20perigo. Acessado em 15de maio de 2021.  
559 MELO, Melissa Ely. Op. cit., p. 60.  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-08.07.2009.html#:~:text=Artigo%2014%20%2D%20Havendo%20perigo%20%C3%A0,necess%C3%A1rias%20para%20elidir%20o%20perigo
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-08.07.2009.html#:~:text=Artigo%2014%20%2D%20Havendo%20perigo%20%C3%A0,necess%C3%A1rias%20para%20elidir%20o%20perigo
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-08.07.2009.html#:~:text=Artigo%2014%20%2D%20Havendo%20perigo%20%C3%A0,necess%C3%A1rias%20para%20elidir%20o%20perigo
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termos práticos, recaem sobre os bens ambientais ou sobre as atividades que podem danificá-

los.  

Aliás, deve-se ter em mente que a eventual capacidade de recuperação dos bens 

ambientais – e, consequentemente, do meio ambiente – jamais pode servir de escusa para que 

se cause danos injustos. Tampouco se deve priorizar a monetização dos danos ambientais. 

Mesmo diante de situação de difícil restauração, deve-se buscar “[...] o reestabelecimento da 

funcionalidade do ambiente sofreu alguma forma de degradação, respeitando a sua 

heterogeneidade.”.560 

Em reforço ao primado constitucional, a finalidade do sistema jurídico brasileiro de 

proteção ao meio ambiente também pode ser extraída, como apontado acima, da Lei 

6.938/1981. Referido diploma legal determina, em seu artigo 2º, que: “A Política Nacional do 

Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida”. A busca de tal objetivo se ampara, dentre outros em princípios como a 

“proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas” (inciso IV); a 

“recuperação de áreas degradadas” (inciso VIII); e a “proteção de áreas ameaçadas de 

degradação” (inciso IX). 

O dano ambiental pode alcançar uma série de elementos biológicos em diferentes 

biomas ou ecossistemas. Sua materialização pode se dar por meio da mutilação ou morte de 

indivíduos de fauna e flora, ou mesmo pelo acúmulo de elementos contaminantes em níveis 

acima dos toleráveis em elementos dos mais diversos, como água, ar, minerais, solo etc.561. 

Também pode ser percebido no ambiente urbano, a partir da depredação de interesses artísticos-

culturais-urbanísticos que, uma vez considerados como integrantes do meio ambiente artificial, 

são erigidos à categoria de interesses juridicamente tuteláveis de caráter ambiental562.  

Ressalva-se que a recuperação ou reparação da degradação não necessariamente se dá 

de forma idêntica, do ponto de vista físico-biológico. O sistema admite a recomposição do dano 

in natura por meio de compensação, em casos que não permitam a recomposição do mesmo 

elemento ou individuo danificado563. O foco deve ser, ainda assim, a manutenção de um meio 

ambiente que possa ser fruído pela coletividade, adotando-se padrões técnico-científicos para a 

 
560 MELO, Melissa Ely. Op. cit., p. 65. 
561 ANTUES, Paulo Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit., p. 122.  
562 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Dano ambiental: responsabilidade civil e dano ao meio ambiente. Op. cit., p. 

147. A autora pondera, inclusive, ser essa a razão pela qual prefere a expressão “dano ambiental” à expressão 

“dano ecológico”. 
563  ANTUES, Paulo Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit., pp. 164/165. O autor 

exemplifica que em determinadas hipóteses, como a mineração, em que a atividade consiste em consumir um 

recurso não-renovável, “(é) impossível a aplicação do Talião ambiental”. Por isso a recuperação in natura deve 

ser realizada por meio de compensação ambiental.  
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compensação dos danos que não possam, portanto, ser reparados com o retorno idêntico ao 

status quo ante. 

Para fins da casuística central do estudo, o dano ecológico puro, assim definido como 

aquele que materialmente recai sobre algum bem ambiental, se concentrará sobre a parcela 

tangível do bem ambiental inserido na esfera de direitos do titular. Naturalmente, como já 

abordado, é possível que o titular pratique alguma atividade ou conduta causadora de poluição, 

a degradar o próprio bem ou então algum bem alheio à sua esfera de interesses. Nesta hipótese, 

o titular estaria equiparado ao conceito de poluidor, à luz das considerações anteriores.  

Em qualquer das hipóteses, o titular ou poluidor (ou o titular-poluidor) poderá ser 

demandado para recuperar o dano in natura. A pretensão poderá ser exercida, conforme o caso 

concreto, para se exigir do poluidor ou titular que: proceda com as ações necessárias para a 

recomposição da biota atingida, para que o bem ambiental danificado seja colocado em situação 

tecnicamente desejada, conforme o ordenamento e regramento técnico vigente; proceda com as 

ações necessárias para compensar os danos apurados sobre os bens ambientais em biota diversa; 

ou, ainda, seja condenado a pagar indenização pecuniária equivalente às despesas necessárias 

para que o credor (ou o Estado, ou terceiro interessado), adote uma das medidas acima. 

Com relação à terceira medida apresentada como alternativa à pretensão a ser exercida, 

é importante que, observadas as particularidades de cada caso concreto, a conversão em 

indenização pecuniária não seja feita de forma isolada, ou descolada do objetivo precípuo da 

ação judicial voltada para o respectivo caso concreto. É dizer, a quantificação de uma 

indenização deve estar individualizada e apropriada para a conduta a ser adotada por terceiro, 

suprindo a omissão do devedor, analogamente ao que prevê o artigo 249 do Código Civil564.  

Aliás, a adoção de um comportamento proativo do (por assim dizer565) credor poderia 

redundar em medidas mais satisfatórias para o meio ambiente, mormente na reparação de danos 

in natura. Ao invés de se remeter condenações pecuniárias para fundos de proteção ao meio 

ambiente, para posterior apuração do reparo a ser adotado no local degradado, seria de bom tom 

que os provimentos jurisdicionais fossem entregues da forma mais individualizada possível.  

 
564 “Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 

devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. 

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou 

mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acessado em 15 de maio de 2021.  
565 O credor de tal pretensão será sempre a coletividade, seja ela indeterminada, determinada ou determinável. A 

pretensão, por sua vez, pode ser exercida em juízo por diferentes agentes, potencialmente inclusive por entidades 

fiscalizadoras ou pelo Estado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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A aplicação do artigo 249 do Código Civil poderia, inclusive, viabilizar ao autor da ação 

a formulação de pedido urgente, ou mesmo a adoção da conduta desejada na prática, com 

fundamento no parágrafo primeiro do referido comando legal. Reconhece-se que pode haver 

certa resistência a tal agir, em especial pelo obstáculo prático de que as medidas de recuperação 

ou restauração demandariam, na maior parte dos casos, acesso físico às instalações do dito bem 

imóvel ambiental. De todo modo, a acolhida do comando legal poderia se dar de forma parcial, 

buscando-se o suporte do Estado-juiz para que, mediante autorização judicial, tais medidas 

fossem adotadas. 

Vislumbra-se que a ideia pode enfrentar resistência a partir de uma visão de que ao 

titular seria conferida uma cômoda posição de nada fazer, e esperar o credor a quantificar tal 

prejuízo para futura indenização. Sob a perspectiva da proteção do meio ambiente, no entanto, 

a medida se justifica, inclusive em caráter liminar, no início da ação judicial, porque aguardar 

o decorrer do processo judicial, o trânsito em julgado de decisão favorável e, por fim, o início 

efetivo das medidas por parte do titular do bem ambiental, exporia o ambiente à contínua 

degradação.  

Considera-se também que o artigo 248 do Código Civil possa ser aplicado caso a 

remediação do dano ambiental seja inviável. Nesse caso, o agente causador do dano não poderia 

de forma alguma ser beneficiado com a impossibilidade prática da prestação, porque tal leitura 

violaria frontalmente o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente. Em tal contexto, a 

aplicação do princípio do poluidor-pagador faria todo o sentido, com a finalidade de retirar do 

poluidor qualquer potencial ganho econômico que o poluidor possa ter auferido com a 

degradação.  

Mais a mais, a constatação de uma impossibilidade prática da prestação deve passar 

também pela análise da adoção de um comportamento compensatório, de forma a tentar 

preservar a funcionalidade ecológica do bem ambiental mesmo que o elemento originalmente 

danificado não possa mais ser recuperado. Essa visão prestigia a ideia de que a recuperação do 

dano in natura deve sempre ser vista como prioridade quando da constatação da ocorrência de 

um dano ambiental indenizável.  

As referências a comandos legais inseridos no Livro I da Parte Especial do Código Civil 

(Direito das Obrigações) e ao vocábulo prestação lançam luz para o fato de que a busca pela 

categorização do dano in natura dialoga com as conclusões alcançadas no capítulo 2 sobre a 

distinção entre dever e obrigação.  

Sob a perspectiva do processo obrigacional, as particularidades em torno da 

individualização do dano causado, e, mais importante, do seu formato de reparação – se sobre 
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a mesma biota; se em forma de compensação, em outro local; ou, ainda, se convertido em 

indenização pecuniária –, reforçam a conclusão alcançada de que as normas de 

responsabilização do poluidor e, mais ainda, as normas de imputação de deveres absolutos aos 

titulares de bens ambientais contém deveres, e não obrigações.  

Na esteira das conclusões alcançadas naquele capítulo, faltam aos comandos normativos 

analisados no capítulo 2 os elementos relacionais intrínsecos à obrigação, em especial o nível 

de detalhamento que a prestação reclama.  

A conjugação dessas ponderações também ratifica a assertiva de que não há 

responsabilidade ambulatória, em caso de transmissão da titularidade de um bem ambiental. 

Sob tal perspectiva, o adquirente de um bem ambiental passa a ter o dever de restaurar dano 

ambiental injusto, indenizável, pelo mero fato de passar a ocupar aquela situação jurídica de 

direito das coisas. E é razoável admitir, por hipótese, que a eventual obrigação (enquanto 

sinônimo de prestação) a que tal adquirente estará adstrito não necessariamente será a mesma 

que seria exigível do titular anterior, caso a pretensão fosse exercida antes da transmissão.  

Imagine-se, por exemplo, um adquirente de um imóvel rural em que se constata 

acentuado grau de degradação de reserva legal, em virtude de um dano ocorrido anos antes. O 

titular do mesmo bem que teria vivenciado as primeiras degradações, se tivesse sido demandado 

à época da ocorrência do dano, potencialmente seria demandado a reparar o dano in natura, in 

situ, presumindo-se a possibilidade de rápida recuperação da funcionalidade ecológica do bem 

ambiental a partir da reparação da mesma área danificada.  

Anos depois, se o grau de degradação houver se elevado, e a recuperação da mesma área 

originalmente danificada mostrar-se inviável ou de lenta recuperação da funcionalidade 

ecológica, o atual adquirente pode vir a ser demandado a proceder com uma recuperação 

ambiental por meio de uma compensação por equivalente ecológico, seja em outra área do 

mesmo imóvel, seja em outro imóvel. Preferencialmente, entende-se que a compensação deve 

acontecer o mais próximo possível do local originalmente danificado, ou, pelo menos, em áreas 

do mesmo bioma, analogamente ao ocorre em determinadas hipóteses de compensação 

ambiental definidas em processos de licenciamento.566  

 
566 Vide, por exemplo, conteúdo do artigo 9º da Resolução Conama 371, de 5 de abril de 2006:  

“Art. 9º O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a serem beneficiadas pelos 

recursos oriundos da compensação ambiental, respeitados os critérios previstos no art. 36 da Lei nº 9.985, de 

2000 e a ordem de prioridades estabelecida no art. 33 do Decreto nº 4.340 de 2002, deverá observar: 

I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas diretamente pelo 

empreendimento ou atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a que pertençam, deverão estas ser 

beneficiárias com recursos da compensação ambiental, considerando, entre outros, os critérios de proximidade, 

dimensão, vulnerabilidade e infra-estrutura existente; e 
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Uma distinção importante remonta também à diferente fundamentação legal das 

diferentes pretensões, especialmente considerando-se a hipótese de o titular anterior responder 

por danos causados ao imóvel pela atividade que o titular anterior exercia sobre tal bem. Se o 

adquirente não desenvolve a mesma atividade, ou qualquer outra que possa, em tese, gerar 

algum tipo de responsabilidade civil solidária entre eles, por força dos artigos 14, parágrafo 

único, da Política Nacional do Meio Ambiente, e 942 do Código Civil, a exigibilidade do dever 

de recuperação e restauração só será imputável ao adquirente por força dos artigos 2º e 7º do 

Código Florestal.  

Essa distinção dá mostras que a extensão das responsabilidades dos agentes pode ser 

diferente, inclusive no que diz respeito à restauração in natura, que dirá em relação aos demais 

interesses juridicamente tuteláveis. As reflexões deste tópico sobre o dano in natura também 

dialogam com as conclusões lançadas no tópico 3.2.4 sobre a construção doutrinário-

jurisprudencial de que a responsabilidade civil ambiental seria informada pela teoria do risco 

integral (e, por isso, rejeitaria toda e qualquer excludente de responsabilidade).  

Naquele tópico ventilou-se que, sob a ótica da teoria do escopo da norma violada, não 

parecia ser o propósito do sistema de proteger direitos individuais que possam, reflexamente, 

ser violados a partir da ocorrência de um dano-evento ambiental. A ideia ganha corpo a partir 

da reflexão de Paulo de Bessa Antunes, para quem:  

 

Nossa Constituição não estabeleceu qualquer mecanismo mais efetivo para a 

recuperação e prevenção dos danos causados aos seres humanos, limitando-se à 

fórmula geral da responsabilidade. O capítulo constitucional do meio ambiente, em 

sua parte dedicada à reparação de danos, caminhou no sentido da recuperação do dano 

ecológico puro. 567 

 

 
II - inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento afetada, parte dos recursos oriundos da 

compensação ambiental deverá ser destinada à criação, implantação ou manutenção de unidade de conservação 

do Grupo de Proteção Integral localizada preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica do 

empreendimento ou atividade licenciada, considerando as Áreas”. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=493. Acessado em 10 de junho de 2021. Letícia 

Yumi Marques e Paulo Santos de Almeida chamam a atenção que o artigo 3º da Lei 9.985/2000, conhecida como 

a Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), determina que, nos empreendimentos que afetem 

unidades de conservação, “[...] uma parcela da compensação ambiental seja destinada à unidade de conservação 

diretamente afetada”. Os autores criticam, especificamente, o processo de licenciamento do aeroporto 

internacional de Brasília, em que no “(n)enhuma parcela da compensação ambiental foi destinada à APA Gama 

e Cabeça de Veado [...]”, que é a área de preservação afetada pelo empreendimento. (MARQUES Letícia Yumi. 

ALMEIDA, Paulo Santos de. Impacto Ambiental e Infraestrutura: Análise jurídica e ecologista do aeroporto de 

Brasília na APA Gama e Cabeça do Veado diante do termo de compromisso de compensação ambiental nº 

100.000.009/2012, In: Prática do direito ambiental na defesa dos interesses de empresas privadas / organização 

Letícia Yumi Marques, Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater, 1ª ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, pp. 317/321).  
567 ANTUES, Paulo Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit., p. 165. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=493
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A reflexão acima corrobora a ideia de que o sistema normativo ambiental recepcionado 

pela Constituição Federal tem por objetivo precípuo a indenização dos danos ecológicos puros, 

e não facilitar a indenização de interesses jurídicos de particulares, ainda que esses sejam 

violados de forma reflexa a partir da ocorrência de um evento danoso ao meio ambiente.  

Deve-se ter em mente que a antijuridicidade do dano ambiental no ordenamento 

brasileiro guardar relação com os níveis de tolerabilidade da degradação ao meio ambiente. O 

sistema normativo brasileiro não reprova qualquer alteração ambiental. Para ser passível de 

reprimenda pelo ordenamento, a poluição deve ser “[...] composta, no mínimo, por dois 

elementos: (i) alteração ambiental; e (ii) a alteração que seja de nível tal que altere a ordem 

ambiental vigente.”568.  

A nota é relevante porque, em tese, qualquer ação humana ou acontecimento pode 

representar uma ofensa ao patrimônio ambiental. O uso de um recurso natural como insumo ou 

produto, ou mesmo o manejo de solo para desenvolvimento de plantação podem, em teoria, 

causar algum tipo de perturbação nas interações entre os bens ambientais que configura o meio 

ambiente passível de proteção. E, na prática, é muito provável que causem. Mas não é qualquer 

acontecimento ou perturbação que será tachada de antijurídica, para fins de responsabilização 

civil569.  

A antijuridicidade do dano ambiental advém do seu caráter grave e injusto. Annelise 

Monteiro Steigleder, ao abordar o tema sob a perspectiva do desenvolvimento de atividades 

potencialmente poluidoras570, aponta que “[...] em princípio, se a emissão de poluentes estiver 

de acordo com as normas ambientais e com a licença de operação, inexistirá dano a ser 

reparado.”571, e conclui que essa noção “[...] é aferida, em princípio, pela desobservância aos 

padrões de emissão de poluentes e às normas do licenciamento ambiental”572.  

Quando se desloca o raciocínio para a titularidade dos imóveis, a antijuridicidade da 

conduta recai sobre o proprietário que “[...] degrade florestas, descumprindo a legislação 

ambiental, que utilize inadequadamente (isto é, em desacordo com a lei) os recursos naturais 

disponíveis” [...]573. O elemento informador da antijuridicidade é o mesmo: a extrapolação dos 

 
568 Idem, p. 124. 
569  Como aponta Paulo de Bessa Antunes, “[...] em não poucas vezes alterações ambientais adversas são 

legalmente admitidas, mediante determinados critérios [...]. (In: Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 

Op. cit., p. 165) 
570 Embora a autora não seja expressa quanto a essa particularização dessa abordagem, entende-se que as reflexões 

se refiram ao conceito de poluidor e às atividades desenvolvidas por tal agente, porque as referências à poluição, 

às emissões de poluentes ao licenciamento ambiental pressupõem o exercício de uma atividade, nos moldes 

atribuídos a tal vocábulo no capítulo 2, geradora de poluição. 
571 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 113.  
572 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 116. 
573 FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. Op. cit., p. 93.  
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limites impostos por leis (diretamente), regulamentos ou atos licenciadores em geral (todos 

tendo como fonte normativa uma lei).  

É dizer, em síntese, que romper os limites impostos pelo sistema normativo, seja na 

emissão de poluentes decorrentes de uma atividade, seja no desmatamento de áreas protegidas, 

configura dano ambiental passível de reprimenda pelo ordenamento. E a reação a ser buscada 

a partir da constatação do dano deve ser sempre, prioritariamente, a recomposição dos bens 

ambientais violados, seja por meio da recomposição de indivíduos (em caso de fauna e flora), 

seja por meio da recomposição do equilíbrio ambiental do local degradado (a partir de ações e 

aplicação de técnicas de descontaminação, limpeza, recuperação, restauração, dentre outras 

tantas, conforme for o caso).  

Não se olvida que, em muitos casos, a recuperação do dano ambiental, à luz do conceito 

de reparação como restituição ao estado anterior ao evento danoso, é muito difícil na seara 

ambiental574. Quando a recuperação do bem danificado não for possível, deve-se, segundo 

orienta Patrícia Faga Iglecias Lemos, atribuir “[...] à vítima uma vantagem pecuniária ou in 

natura a fim de contrabalançar um prejuízo sofrido”575. Note-se que não se trata de uma escolha 

do credor, tampouco de uma desnaturação da reparação perseguida, para fins dos efeitos 

jurídicos que recaem sobre os deveres atrelados ao meio ambiente. Trata-se de uma forma 

alternativa (e secundária, repita-se) de satisfação do inadimplemento do devedor, a ser acionado 

nas hipóteses em que a recuperação do bem originalmente afetado não for mais possível, ou 

não alcançar os efeitos de reequilíbrio ambiental que são ínsitos à responsabilidade civil 

ambiental.  

Se por um lado o agir quantitativamente além das normas configura o dano ambiental 

indenizável, o agir dentro dos limites normativos não necessariamente exime o titular dos 

deveres de preservação e recuperação. A conduta em conformidade com a lei tampouco exime 

a responsabilidade do agente em reparar danos advindos de sua atividade, quando, ainda que 

observados os limites de licenciamento de dada atividade, ocorrer dano ambiental e o agente se 

enquadrar no conceito de poluidor.  

Significa dizer que o licenciamento para o exercício de atividade não deve ser 

interpretado “[...] como ´salvo-conduto’ para as atividades desenvolvidas por determinada 

 
574 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Dano ambiental: responsabilidade civil e dano ao meio ambiente, Op. cit., p. 

205. 
575 Idem.  
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empresa [...]”576. Segundo Annelise Monteiro Steigleder, tal ponderação é consectária da opção 

do sistema de responsabilidade civil ambiental pela modalidade objetiva: 

 

É importante pontuar que, em regimes objetivos de responsabilidade ambiental, a 

antijuridicidade é exigida com relação ao resultado de uma atividade que pode ser 

formalmente lícita ou ilícita, não importa. Existe um deslocamento da 

antijuridicidade, que se situava no agir do causador do dano, no regime de 

responsabilidade subjetiva, para o resultado desta atividade, o qual é repudiado pelo 

ordenamento jurídico. E este dano injusto é mensurado pela extrapolação dos limites 

de emissão de poluentes.577 

 

Por tudo que se expôs neste estudo até aqui, admite-se que o raciocínio exposto acima, 

quando aplicado ao dano in natura, faça sentido, considerando a relevância atribuída ao sistema 

ao meio ambiente enquanto bem intangível, de uso comum do povo. Mais ainda quando o 

comportamento exigível do titular guarde relação com sua situação jurídica, independentemente 

do desenvolvimento de qualquer atividade. Aliás, a irrelevância da legalidade das atividades 

desenvolvidas pelo poluidor parece dialogar com o raciocínio que sustenta a construção 

doutrinário-jurisprudencial em torno da aplicação da teoria do risco integral e o não cabimento 

das excludentes de responsabilidade na seara ambiental (ressalvadas as críticas já tecidas 

anteriormente).  

É dizer: o nível de proteção conferido ao meio ambiente é absoluto e, por isso, da mesma 

forma que o caso fortuito e os eventos de força maior não são admissíveis como excludentes de 

responsabilidade, a legalidade das atividades desempenhadas pelo poluidor (aferível por meio 

de licenças, alvarás e similares) não exonerará os deveres impostos ao poluidor de proteção e 

recuperação ambiental.  

Contudo, quando se expande o mesmo raciocínio para os questionamentos que 

motivaram o desenvolvimento desse estudo, parece inescapável a necessidade de se refletir 

mais a respeito de tal conclusão. Admitir que a licitude ou ilicitude da atividade desenvolvida 

por um agente não tem qualquer importância para fins de responsabilização civil ambiental leva 

imediatamente ao receio apontado como o paradoxo da teoria do risco, conforme desenvolvido 

no tópico 3.1: no afã de estender as hipóteses de indenização, desestimula-se os agentes a adotar 

condutas aptas a (ao menos em tese) minimizar a ocorrência de eventos danosos.  

Não bastasse, o desprezo à correção da conduta do agente pode conduzir a resultados 

injustos, como, por exemplo, impor a diferentes agentes as mesmas condenações a título de 

danos extrapatrimoniais, nivelando agentes que tenham desenvolvido suas atividades de forma 

 
576 Idem, p. 158. 
577 STEIGLEDER. Annelise Monteiro. Op. cit., p. 115. 



175 

 

regular (e, portanto, ao menos presumidamente, da forma menos danosa ao meio ambiente) com 

agentes que tenham desempenhado atividades de forma irregular, sem a observância de 

mínimos critérios, sem a obtenção de licenças etc.  

Em tese, tal raciocínio pode levar a uma ofensa ao princípio do poluidor-pagador e até 

mesmo a uma eventual desvantagem concorrencial578, admitindo-se como possibilidade que 

concorrentes que incorram em mais gastos com o atendimento dos níveis de preservação 

venham a ser julgados da mesma forma que concorrentes que nada façam para enquadrar suas 

atividades nos limites desejáveis. Os concorrentes despreocupados com o meio ambiente teriam 

auferido vantagem em detrimento do meio ambiente quanto e, ao memo tempo, usado tal 

vantagem ilícita em desfavor dos concorrentes que investem recursos para adotar condutas em 

conformidade com a proteção ambiental.  

Por tais razões, um dos contrapontos à ideia de desprezar por completo a investigação 

da conduta do agente é segregar os interesses juridicamente tuteláveis (indenizáveis) a partir da 

ocorrência de um evento danoso ambiental, e limitar a irrelevância do comportamento do agente 

à reparação do dano ao meio ambiente in natura. Sob tal perspectiva, a correção da conduta do 

agente (especialmente quando comparado a outros agentes) pode ser dotada de relevância para 

fins de imputação de responsabilidade civil ambiental sobre outros danos que não o dano in 

natura. Para tanto, o próximo tópico cuidará de analisar outros interesses juridicamente 

tuteláveis, e responder se em relação a tais interesses o comportamento do agente (dentre tal 

comportamento, a licitude do desenvolvimento de sua atividade) pode ter alguma relevância.  

 

3.3.2. Danos ambientais extrapatrimoniais, limites indenizatórios e o artigo 944 do Código 

Civil 

 

De início, resgata-se explicação introdutória do tópico 3.3 que não se cuidará, nesse 

trabalho, de avaliar com profundidade interesses juridicamente tuteláveis de ordem privada. 

Consigna-se, de todo modo, que para fins do raciocínio a ser aqui desenvolvido, os interesses 

privados podem se submeter às mesmas reflexões deste tópico 3.3.2 sobre os interesses 

coletivos de ordem extrapatrimonial, assim considerados interesses outros que não a proteção 

in natura dos bens ambientais. 

Primeiro, porque nenhum interesse privado se confunde com o meio ambiente, enquanto 

bem intangível de interesse coletivo, a despeito de não se ignorar a possibilidade prática de que 

 
578 ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Op. cit., p. 148. 
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a reparação a um dano ao meio ambiente possa, em seu aperfeiçoamento, redundar na reparação 

ou remediação de um patrimônio particular (como a recomposição de determinada fauna ou 

flora, por exemplo, cuja parcela tangível pertença a um particular).  

Em segundo lugar, porque os interesses privados não são alçados pela norma 

constitucional como centro do sistema de responsabilidade civil ambiental, ocupando, se é que 

é possível assim se afirmar, uma etapa secundária na escala de valores do Direito Ambiental.  

Ainda à sombra do questionamento que fechou o tópico 3.3.1 acima, é interesse destacar 

um caráter multifacetário na composição (e eventual multiplicidade de perfis) do interesse 

juridicamente tutelável consistente na parcela extrapatrimonial do dano causado à coletividade.  

A possibilidade de se reclamar tutela jurisdicional por pretensos interesses jurídicos 

distintos, a partir da constatação da ocorrência de um dano ambiental, já é aceita pela 

jurisprudência, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 629, 

pela qual quanto “[...] ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer 

ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”579.  

O que está o Superior Tribunal de Justiça a admitir, então? Não há dificuldade em 

entender que o destinatário da tutela cominatória (fazer ou não fazer) é o bem ambiental in 

natura, analisado no tópico anterior. Presumindo-se, portanto, que a pretensão de recuperação 

do meio ambiente in natura está coberta, o que mais haveria por indenizar? 

Ao se debruçar sobre o contexto que levou à edição da Súmula 629, a doutrina aponta 

que o conceito mais abrangente teria sido apresentado pelo Ministro Herman Benjamin no 

acórdão paradigma, em que foram mencionadas “[...] as figuras do dano interino, do residual, 

além da ‘mais valia ecológica’, e do dano moral à coletividade atingida”580.  

Tal decisão, proferida em 2010, mencionava que aquela Corte Superior já admitia a 

cumulação das tutelas jurisdicionais na temática ambiental, e que a multiplicidade de figuras 

indenizáveis não configuraria bis in idem, e sim maneira de prestigiar os princípios da reparação 

integral e do poluidor-pagador. Destaca-se trecho do inteiro teor do acórdão: 

 

Saliento que tal medida não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para 

o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação 

 
579  Súmula 629, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. Disponível em 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=629&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=S

UNT, acessado em 12 de junho de 2021.  
580 SANTOS, Julia Behera Rabinovici. GIL, Luciana. DIAS, Patrícia Mendanha. Súmula 629 STJ: cumulatividade 

das obrigações de indenização e recuperação ambiental. In: Súmulas do STJ em matéria ambiental comentadas: 

um olhar contemporâneo do direito ambiental ao judiciário /organizadoras Cristiane Jaccoud, Luciana Gil, 

Roberta Jardim de Moraes, Londrina: Toth, 2019, p. 182. As autoras esclarecem em seguida (p. 184) que o acórdão 

paradigma é o Recurso Especial nº 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 02/12/2010, DJe 28/02/2012.  

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=629&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=SUNT
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=629&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=SUNT
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temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva 

recomposição.
581  

 

Julia Behera Rabinovici Santos, Luciana Gil e Patrícia Mendanha Dias assim explicam 

os conceitos apresentados pelo Ministro Herman Benjamin, por ocasião do julgado apontado 

acima e do julgamento do Recurso Especial nº 1.145.083/MG582, em que se repetiu a tese da 

 
581 “AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA 

DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA 

NORMA AMBIENTAL. 

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais 

causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental 

e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório. 

2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada 

ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda 

Turmas do STJ. 

3. A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da 

responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos 

princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 

4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar 

a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o 

pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral 

coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de 

restauração). 

5. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não 

é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com 

destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa 

recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos. 

6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização 

pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos 

autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual quantum 

debeatur.” 

(REsp 1180078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 

28/02/2012) 
582  “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MATA CILIAR). DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. BIOMA DO 

CERRADO. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E ART. 3º DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIOS DO 

POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. REDUCTIO AD PRISTINUM STATUM. FUNÇÃO DE 

PREVENÇÃO ESPECIAL E GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). 

POSSIBILIDADE. 

DANO AMBIENTAL REMANESCENTE OU REFLEXO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO 

DIREITO BRASILEIRO. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA. 

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais 

causados por desmatamento de vegetação nativa (Bioma do Cerrado) em Área de Preservação Permanente. O 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou provado o dano ambiental e condenou o réu a repará-

lo, porém julgou improcedente o pedido indenizatório cumulativo. 

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da 

maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e 

a ratio essendi da norma de fundo e processual. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio 

pro natura. 

3. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do 

poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação 

de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/1985, a conjunção "ou" opera com 

valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. 

4. A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in 

integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a 
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possibilidade da cumulação dos pedidos, “[...] com detalhamento dos conceitos e ampliação do 

que se considera indenizável, incluindo-se o conceito de ‘mais-valia ecológica’ [...]”583: 

 

No voto paradigma, o dano interino corresponde ao prejuízo ambiental ou da 

coletividade no espaço de tempo entre a ocorrência do dano e a restauração da 

qualidade ambiental. Já o dano residual consiste nos prejuízos remanescentes ou 

reflexos do dano ambiental (ainda que futuros). Neste caso caberia indenização se a 

degradação ambiental comprovadamente afetar outros bens e se esses bens lesados 

não se restituírem na mesma medida da recuperação ambiental.  

Para além disso, deve-se considerar ainda que para o Ministro Herman Benjamin, o 

dano ambiental também compreende a “mais-valia ecológica”, e o dano moral 

coletivo.  

A “mais-valia ecológica”, de acordo com o STJ e com a doutrina, seria o dano causado 

ao patrimônio público pelo proveito econômico obtido com a degradação ambiental. 

Essa seria mais uma espécie de dano indenizável, que, da mesma forma dos demais, 

depende de comprovação de efetivo prejuízo. [...] 

Já o dano moral ambiental coletivo (stricto sensu) compreende o prejuízo suportado 

por grupo, por categoria ou por classe de pessoas ligadas entre si, de natureza 

indivisível, decorrente da degradação ambiental que tenha atingido a saúde, a 

tranquilidade e a qualidade de vida em geral dos envolvidos584. 

 

 
resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem 

debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil 

ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de 

impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento 

deletério. 

5. Se o meio ambiente lesado for imediata e completamente restaurado ao seu estado original (reductio ad 

pristinum statum), não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica e futura de 

restabelecimento in natura (= juízo prospectivo) nem sempre se mostra suficiente para, no terreno da 

responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, 

mormente quanto ao chamado dano ecológico puro, caracterizado por afligir a Natureza em si mesma, como bem 

inapropriado ou inapropriável. Por isso, a simples restauração futura - mais ainda se a perder de vista - do 

recurso ou elemento natural prejudicado não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e 

da reparação in integrum. 

6. A responsabilidade civil, se realmente aspira a adequadamente confrontar o caráter expansivo e difuso do dano 

ambiental, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área 

prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. A cumulação de obrigação de 

fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, tanto por serem distintos os fundamentos das prestações, como 

pelo fato de que eventual indenização não advém de lesão em si já restaurada, mas relaciona-se à degradação 

remanescente ou reflexa. 

7. Na vasta e complexa categoria da degradação remanescente ou reflexa, incluem-se tanto a que temporalmente 

medeia a conduta infesta e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, a privação temporária 

da fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino, intermediário, momentâneo, transitório ou de 

interregno), quanto o dano residual (= deterioração ambiental irreversível, que subsiste ou perdura, não obstante 

todos os esforços de restauração) e o dano moral coletivo. Também deve ser restituído ao patrimônio público o 

proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica que 

indevidamente auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados ao arrepio da lei do imóvel degradado ou, ainda, o 

benefício com o uso ilícito da área para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 

8. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação da indenização 

pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos 

ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.” 

(REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

04/09/2012) 
583 SANTOS, Julia Behera Rabinovici. GIL, Luciana. DIAS, Patrícia Mendanha. Op. cit., p. 185.  
584 Idem, p. 191/192.  
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Ao se analisar a leitura feita pela doutrina acerca da categorização proposta pelo 

Ministro Herman Benjamin, identifica-se uma aproximação muito grande entre os conceitos de 

dano moral coletivo, dano interino e dano residual. Em uma primeira leitura, talvez induzida 

pela própria forma como tais interesses são apresentados pelo Ministro, todos os conceitos 

sugerem ter como elemento comum o impacto nos aspectos extracorpóreos causado pela 

privação ou restrição sobre o direito da coletividade em ter acesso a um meio ambiente sadio. 

No entanto, a definição de dano residual sugere que tal conceito albergue, em verdade, 

um eventual dano corpóreo a um bem ambiental diverso do primariamente atingido, como 

consequência do dano (por assim dizer) original. Chega-se a esta conclusão a partir da 

referência a um não atingimento dos parâmetros anteriores de qualidade ambiental dos bens 

lesados. Extrai-se das definições referências às palavras “degradação ambiental”, “bens 

lesados”, “recuperação”, e ao verbo restituir (“restituírem”), todos elementos relevantes a 

evidenciar que se está tratar de bens materialmente lesados e que, por tal lesão, perderam sua 

capacidade e funcionalidade ambientais, por isso devem ser restituídos ou recuperados. Se não 

o foram integralmente, identifica-se então o dano residual.  

Assim, se o dano residual tem como fundamento o fato de um determinado bem 

ambiental não ter recuperado sua funcionalidade ecológica, este dano residual deve ser 

preferencialmente reparado in natura, portanto, nos termos da reflexão do tópico 3.3.1. É dizer, 

não deve ser confundido com os danos de natureza extracorpórea, porque não se deve priorizar 

a busca pelo equivalente financeiro de tal dano.  

Em relação ao dano interino, destaca-se da definição proposta pelo Ministro Herman 

Benjamin o impacto que o fator tempo tem sobre as pretensões de natureza ambiental, 

permitindo uma compreensão clara de que privar a coletividade de ter acesso a determinado 

ativo ambiental é um interesse juridicamente tutelável por si só, mesmo que o agente já tenha 

sido condenado a recuperar área danificada (e, inclusive, já esteja a cumprir com tal 

mandamento).  

A ideia encontra respaldo no princípio base da responsabilidade civil, em atribuir à 

indenização o propósito de restituir às partes ao estado anterior ao dano585. Se, antes do dano, a 

coletividade fruía de um bem íntegro, cuja capacidade ecológica foi danificada, a indenização 

(na finalidade precípua da responsabilidade civil) só terá atingido seu fim quando o titular do 

direito tiver esse direito restituído integralmente, o que implica em indenizar o titular do direito 

 
585 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, v. 1. Op. cit., p. 10. 
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violado também pelo tempo de privação no acesso a tal bem até o integral restabelecimento de 

sua capacidade ecológica.  

Equivaleria, de certo modo, a equiparar o dano interino a uma espécie de lucro cessante 

do dano ambiental in natura. Indeniza-se o titular do interesse pelo que este deixou de auferir 

(neste caso, não em termos de receita financeira, como nos exemplos clássicos de lucros 

cessantes) enquanto não pode usufruir de tal bem, direito ou interesse. Não se vislumbra 

qualquer óbice para tanto.  

A dificuldade parece estar em encontrar outros interesses a justificar a existência de um 

dano moral coletivo que não coincida com o dano interino, ou vice-versa. Pela definição 

apresentada nos julgados, o dano moral coletivo corresponderia à recomposição do interesse 

cuja violação seja “[...] decorrente da degradação ambiental que tenha atingido a saúde, a 

tranquilidade e a qualidade de vida em geral dos envolvidos” (vide nota de rodapé 584).  

Quando se compara essa definição àquela dada ao dano interino, identifica-se potencial 

identidade, ou ao menos uma possível relação de continência entre o dano interino e o dano 

moral coletivo. A busca pela diferença entre interesses tutelados pelas duas rubricas sugere duas 

possíveis distinções, uma qualitativa, outra quantitativa:  

Sob o aspecto qualitativo, o dano moral coletivo recairia não sobre a privação, projetada 

para o futuro, do direito de fruição do bem ambiental, mas sobre o rebaixamento imediato, 

instantâneo, que a violação ao patrimônio ambiental causa aos valores e à qualidade de vida de 

uma dada coletividade. Seria mais ligado, nessa hipótese, ao abalo causado ao estado anímico 

da coletividade, à sua consciência coletiva586, em virtude do dano impingido ao bem ambiental 

protegido. 

 
586 A noção de abalo indenizável à consciência coletiva já foi empregada pelo Superior Tribunal de Justiça:  

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. 

PLANO INFINITY. LIGAÇÕES DERRUBADAS. OCORRÊNCIA. ANATEL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. 

PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. MÁ-FÉ. DOLO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR 

PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 

1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o acórdão recorrido dirime todas as 

questões submetidas a julgamento, proferindo decisão suficientemente motivada e coerente acerca de todos os 

temas invocados nos embargos declaratórios opostos pela recorrente. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não haver litisconsórcio passivo necessário com a 

ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC/2015, nas hipóteses em que o objeto da ação civil é a proteção da relação 

de consumo existente entre os usuários e a empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal 

em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica. 

4. A alegação de ser indevida a atuação do Poder Judiciário na hipótese, tendo em vista que somente seria possível 

a intervenção judicial na atuação da órgão regulador quando observada a sua inércia no tocante ao dever de 

fiscalização, foi trazida ao processo apenas no presente apelo nobre, não tendo sido submetida ao crivo das 

instâncias ordinárias, o que caracteriza evidente inovação recursal, bem como a ausência do prequestionamento. 
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Alternativamente, a distinção pelo aspecto quantitativo implica em admitir que tanto o 

dano moral coletivo quanto o dano interino visam indenizar o interesse coletivo de possibilidade 

de fruição dos benefícios a um meio ambiente sadio, tolhido em virtude do dano causado, e que 

perdurará até a completa restauração do bem danificado. A distinção residiria, nessa segunda 

hipótese, em definir os períodos abarcados por cada rubrica, de forma a evitar bis in idem.  

Em paralelo, o conceito de mais valia ecológica, entendido como o “[...] proveito 

econômico obtido com a degradação ambiental” (vide nota de rodapé 585), sugere conexão 

fático-jurídica com o dano in natura e com o combatido caráter punitivo ou sancionatório da 

indenização. Quer dizer, a ocorrência desse alegado tipo de dano derivaria do uso ilegal de 

recursos naturais (entende-se, uso de recursos intocáveis ou uso de recursos em níveis acima 

do permitido pela lei ou pelos processos licenciadores da respectiva atividade) e da receita (ou 

ganho econômico em um sentido mais abrangente) que o agente causador do dano obteve a 

partir de tal uso ilícito. 

Uma vez adotado esse o cenário da mais-valia ecológica, a restauração ou recuperação 

in natura do recurso natural usado ilegalmente deve ser priorizada, à luz de tudo o que foi 

exposto neste estudo até aqui. Se fosse essa a ótica, a mais valia ecológica estaria coberta pelo 

dano in natura. Do mais, parece claro o intuito de retirar do agente causador do dano qualquer 

 
5. No caso, conforme reconhecido pela recorrente, o TJDFT concluiu que não houve a inversão do ônus da prova 

no momento da sentença, como técnica de julgamento, tal como alegado, a atrair os óbices contidos nas Súmulas 

nº 284/STF e nº 7/STJ. 

6. A responsabilidade do fornecedor de serviço nas relações de consumo é objetiva e, por isso, prescinde da 

apuração do aspecto volitivo do fornecedor do serviço, sendo fundamental apenas a apuração da conduta e da 

existência do nexo de causalidade entre esta e o dano imposto ao consumidor. Na hipótese, é incontestável a 

presença de tais elementos. 

7. A impossibilidade de se aferir, individualmente, a extensão do prejuízo material causado a cada consumidor 

lesado pela prática abusiva comprovada nos autos não significa a impossibilidade de se estabelecer, mediante 

parâmetros técnicos e proporcionais, uma adequada indenização, o que, no caso, deverá ocorrer na fase de 

liquidação, nos termos dos arts. 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor. 

8. A adequada publicidade dos atos processuais é imprescindível nas ações civis públicas, a fim de possibilitar 

aos substituídos processuais o exercício do direito genérico contido na sentença de procedência da ação coletiva 

de consumo. 

9. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada 

comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico 

e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência 

coletiva. No presente caso, essa agressão se mostra evidente, atingindo um grau de reprovabilidade que 

transborda os limites individuais, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores 

sociais. 

10. A conduta da recorrente provocou prejuízo direto a todos aqueles que aderiram ao Plano Infinity ofertado e 

indireto a todos os concorrentes. 

11. Ponderados os critérios invocados pela Corte local, não se vislumbra uma flagrante desproporção entre o 

montante indenizatório fixado e a gravidade do dano imposto à coletividade de consumidores no caso concreto a 

justificar a necessidade da excepcional intervenção por parte do Superior Tribunal de Justiça. 

12. Recurso especial não provido.” 

REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/04/2021, DJe 08/04/2021 
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potencial benefício que o agente possa ter tido com a exploração ilegal de recursos naturais, 

leitura em muito pautada na aplicação do princípio do poluidor-pagador. Há, no entanto, uma 

complexidade em torno dos institutos aplicáveis a albergar essa proposta para a mais-valia 

ecológica. 

Ao que se extrai da construção jurisprudencial do conceito, a mais-valia ecológica está 

concentrada no acúmulo patrimonial injusto do agente causador do dano. Esse acúmulo, por 

turno, não necessariamente corresponde a uma redução do patrimônio imaterial da coletividade 

enquanto titular do direito a um meio ambiente sadio.  

A contrapartida, ou a equivalência direta, da redução do patrimônio da coletividade, é a 

recomposição do meio ambiente, por meio da recuperação ou restauração do dano in natura. 

Basta pensar em um agente causador de dano que degrada determinados bens ambientais e não 

aufere qualquer vantagem de tal ato. Esse agente também estará obrigado a recuperar os bens 

ambientais degradados. Some-se a isso o fato de que a coletividade não pode ser considerada 

como titular do proveito econômico obtido pelo causador do dano a partir do uso ilegal de 

recursos naturais. A coletividade é titular do direito de acesso ao meio ambiente sadio, e não de 

eventuais derivações econômicas advindas da exploração (legal ou ilegal) dos recursos naturais.   

Logo, pela finalidade precípua da indenização (reparar o dano, retornar as partes ao 

estado anterior ao evento danoso), não parece haver lugar para que a coletividade reclame uma 

indenização suplementar, para cobrir o interesse identificado como mais-valia ecológica, com 

fundamento no instituto da responsabilidade civil. A recomposição do patrimônio da 

coletividade que fora violado se faz, como dito, pela restauração do bem lesado, e não por meio 

de indenização.  

Por outro lado, a ideia de se reconhecer a mais-valia ecológica como um interesse a ser 

tutelado deve ser acolhida, pois representa, como dito, uma materialização do princípio do 

poluidor-pagador ao ter como foco eliminar qualquer vantagem econômica que o causador do 

dano possa ter auferido a partir do uso ilegal de recursos ambientais.  

Uma saída a esse imbróglio seria socorrer-se de outro instituto jurídico também 

reconhecido como fonte de obrigações, o enriquecimento sem causa587, recepcionado pelos 

artigos 884 e 885 do Código Civil em vigor588. Não se ignora que se poderia levantar como 

 
587 GOMES, Orlando. Obrigações. Op. cit., p. 254. 
588  “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-

la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. 

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas 

também se esta deixou de existir.” 
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óbice a tal enquadramento o caráter subsidiário do enriquecimento indevido como fonte de 

obrigação, como estampado no artigo 886 do Código Civil589. Quer dizer, ao se entender que 

as indenizações comportariam caráter punitivo (ao contrário do que se tem sustentado até aqui), 

a abrigar, inclusive, a mais-valia ecológica, ato contínuo se poderia sustentar o descabimento 

da obrigação sob o instituto do enriquecimento sem causa, pois ao autor caberia reclamar a 

prestação sob aquela (já criticada) rubrica (dano punitivo).  

No entanto, arrisca-se afirmar que o instituto do enriquecimento sem causa alberga 

melhor, tecnicamente, a imputação de uma obrigação adicional ao causador do dano (além da 

obrigação de recuperar o dano in natura e de indenizar prejuízos extrapatrimoniais, como o 

dano interino ou o dano moral). 

Conforme orientações doutrinárias consolidadas nos Enunciados do Conselho da Justiça 

Federal, a imputação da obrigação de restituir não demanda que tenha havido empobrecimento 

da parte demandante590. Essa ponderação parece suficiente para melhor enquadrar a pretensão 

de restituição da mais-valia econômica a ser exercida pela coletividade, pois esta última não 

precisará, portanto, fazer prova da redução econômica de seu patrimônio591. 

A adequação dessa linha de pensamento encontra reforço no Enunciado 620 do 

Conselho da Justiça Federal, pelo qual a “(a) obrigação de restituir o lucro da intervenção, 

entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração não autorizada de bem 

ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do enriquecimento sem causa.”592. Ainda que a 

edição do Enunciado 620 denote carga mais voltada ao direito empresarial (dadas as referências 

aos vocábulos “royalties. dividendos. ganho de capital. direito patrimonial. enriquecimento 

ilícito.”, no campo “Palavras de Resgate”593), a orientação faz todo o sentido para a obrigação 

de indenizar pautada na mais-valia ecológica, que não deixa de ser o proveito econômico 

derivado da exploração não autorizada (e, portanto, ilegal) de um bem alheio (no caso, o meio 

ambiente, que pertence à coletividade). 

Em síntese, como bem explicado pela doutrina lusitana: 

 

 
589 “Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se 

ressarcir do prejuízo sofrido.” 
590 Enunciado nº 35: “A expressão "se enriquecer à custa de outrem" do art. 886 do novo Código Civil não 

significa, necessariamente, que deverá haver empobrecimento”. Disponível em: 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/689. Acessado em 13 de junho de 2021.  
591 Conforme lição de Orlando Gomes: “Predomina hoje o entendimento de que não é preciso diminuição de valor 

no patrimônio do autor da ação, como no direito alemão. Indispensável, afinal, que o enriquecimento se dê sem 

uma causa que o justifique, quer porque falte, quer porque seja reprovada pelo Direito” (GOMES, Orlando, 

Obrigações, Op. cit., p. 254, destaques no original).  
592 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1169. Acessado em 13 de junho de 2021. 
593 Idem. 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/689
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/1169
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O enriquecimento por intervenção ocorre quando alguém se enriquece à custa alheia 

mediante uma ingerência não autorizada no patrimônio alheio, por exemplo, usando, 

fruindo ou dispondo de bens alheios. Pense-se, por exemplo, na situação relativamente 

frequente de alguém publicar uma obra alheia, usar uma marca ou comercializar um 

invento patenteado por outrem seu o seu consentimento. Essa pessoa aufere um 

benefício, que não tem necessariamente como correspondente um prejuízo do titular 

do bem ilicitamente utilizado. Não há assim responsabilidade civil, por faltar um dano. 

Mas há um enriquecimento ilegítimo à custa alheia. Nestes casos, com base na 

cláusula geral do art. 473º, pode haver restituição do enriquecimento sem causa, 

verificados que estejam os respectivos pressupostos.594  

 

A obrigação de restituir com fundamento no enriquecimento indevido, assim, careceria 

de qualquer imputação de sanção, e poderia quantitativamente ser auferida conforme preconiza 

o artigo 884 do Código Civil, pelo equivalente ao indevidamente auferido, posto que 

preenchidos seus requisitos: “a) A ocorrência de um enriquecimento: b) A sua obtenção à custa 

alheia; e c) A ausência de causa do enriquecimento ou a cessação da existência desta”595.  

Portanto, das definições propostas pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça, 

conclui-se que o dano residual seria variação do dano in natura, já analisado no tópico anterior. 

O dano interino e o dano moral coletivo se assemelham, e a mais-valia ecológica, por sua vez, 

não representaria sequer um dano à coletividade, e sim remeteria ao instituto do enriquecimento 

indevido a justificar sua restituição, posto que bem escorada no princípio do poluidor-pagador. 

Reflexões adicionais sobre tais interesses, notadamente o dano moral coletivo e o dano 

interino, serão desenvolvidas no tópico 3.6.1, ocasião em que se discutirá a construção 

jurisprudencial que levou à Edição da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, e se avaliará 

a eventual diferenciação entre tais interesses e a possibilidade de se atribuir diferentes encargos 

indenizatórios a alienantes poluidores e adquirentes não-poluidores.  

Dois elementos saltam aos olhos quando se analisa a potencial diversidade de interesses 

juridicamente indenizáveis derivados de um ato ilícito ambiental: a importância que o fator 

tempo tem para o direito quando do enfrentamento da questão ambiental, e a relevância 

atribuída ao bem-estar da coletividade, reconhecidamente atrelado à manutenção do direito de 

acesso e fruição a um meio ambiente sadio. Esse último se materializa no direito de a 

coletividade ser indenizada quando o dano ambiental injusto impinge rebaixamento da 

qualidade de vida à coletividade quando impedida de fruir de um meio ambiente sadio596.  

De fato, eventos danosos relacionados ao meio ambiente usualmente carregam consigo 

carga de deterioração nos padrões de vida das comunidades afetadas pelos acontecimentos, e 

 
594 VICENTE, Dário Moura. Ob. cit., p. 565. 
595 VICENTE, Dário Moura. Ob. cit., p. 566. 
596 SANTOS, Julia Behera Rabinovici. GIL, Luciana. DIAS, Patrícia Mendanha. Op. cit., p. 192.  
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não raro derivam de condutas culposas dos agentes causadores. O processo de recuperação dos 

bens ambientais degradados, por sua vez, pode levar tempo para alcançar níveis ótimos de 

restauração da funcionalidade ecológica, a justificar, inclusive, as indenizações a título de dano 

moral coletivo e dano interino.  

Tal constatação leva a questionamentos se, a par de desnecessidade de se imputar culpa 

para a responsabilização do dano ambiental, seria útil, do ponto de vista jurídico, perquirir o 

grau de zelo do agente causador do dano em situações causadoras de danos ambientais (o que 

incluiria, à luz das ponderações do tópico anterior, a regularidade no exercício das atividades). 

De igual modo, no que diz respeito à extensão cronológica do efeito danoso, qual o impacto de 

tal ponderação na casuística central do estudo, a transmissão de titularidade de um bem imóvel 

ambiental.  

O primeiro questionamento acima parece encontrar alguma resposta em estudo de 

Antonio Junqueira de Azevedo, quando da proposta de categorização de uma nova forma de 

dano, o “dano social”597. Seria o dano social uma nova categoria de dano ou, então, apenas um 

sinônimo do dano moral coletivo?  

Para além de interesses conceituais, a dúvida pode dirimir questionamentos 

subsequentes em torno de eventual diferenciação de interesses indenizáveis, caso se trate de 

institutos distintos, ou levar à conclusão da vedação em bis in idem, caso se trate de sinônimos. 

Partir-se-á, então, da definição proposta para se tentar responder esse questionamento.  

Para Antonio Junqueira de Azevedo, o instituto do dano social estaria presente quando 

um agente pratica “um ato doloso ou gravemente culposo, ou se negativamente exemplar”, 

porque tal ato “não é lesivo somente ao patrimônio material ou moral da vítima, mas sim, atinge 

a toda a sociedade, num rebaixamento imediato do nível devida da população. Causa dano 

social”598.  

A definição denota o caráter coletivo do instituto, quanto à titularidade, e uma forte 

aproximação do seu fato gerador com um comportamento reprovável do agente, quiçá como 

alternativa conceitual à prática criticada por aquele autor de se inflar as condenações por danos 

 
597 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. 

In: O Código Civil e sua interdisciplinariedade: os reflexos do Código Civil nos demais ramos do Direito / José 

Geraldo Brito Filomeno, Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior e Renato Afonso Gonçalves, coordenadores. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2004.  
598 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 374. Destaques no original.  
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morais atrelando a elas sanção punitiva ou dissuasória da indenização, o que consistiria em 

“mau direito”599. Assim conclui o autor: 

 

não seria mais possível qualquer imputação de ‘punitive damages’, no sentido próprio, 

nem como punição, nem como desestímulo. Obviamente, não estamos cogitando de 

decisões que, dissimuladamente, aumentem as indenizações, carregando no valor dos 

danos da vítima, sem declarar que esse aumento é punição ou desestímulo – isso não 

deve ocorrer, é mau direito. Perante a lei, então os danos, especialmente os morais, 

não poderiam ser aumentados com um plus, a título de pena ou dissuasão, porque 

essas verbas não são evidentemente, cobertura de danos da vítima. Têm outras 

finalidades; basta pensar, aliás, que estão centradas no agente, e não, na vítima 600. 

 

O citado autor, contudo, não critica a possibilidade de se apenar um agente dentro do 

campo de atuação do Direito Civil601. Tal ideia poderia ser repensada, inclusive, porque “(a) 

pena no direito civil (...) não exige a tipicidade rígida própria do direito penal”602. 

Se a sanção civil não é um elemento estranho ao ordenamento603, se este último clama 

para que o Direito Civil também seja ferramenta de desestímulos a comportamentos 

indesejados; e, não sendo conceitualmente adequado admitir que a indenização supere o valor 

do dano, justifica-se a adoção do dano social como ferramenta a compensar a sociedade, 

enquanto vítima de um comportamento socialmente reprovável e causador de dano social, 

compreendendo tal indenização o caráter punitivo (fato passado) ou dissuasório 

(comportamento futuro; caráter didático)604 inadequadamente embutidos na indenização por 

dano moral. 

Ainda em termos de categorização, parece não haver dúvida de que o dano social 

estaria no plano dos danos extrapatrimoniais, assim considerados, por exclusão, conforme lição 

de José de Aguiar Dias, aqueles cujo conteúdo não encontra “correspondência no critério 

valorativo patrimonial”605.  

De se relembrar que o conceito contemporâneo de dano extrapatrimonial prescinde do 

chamado pretium doloris (sofrimento da personalidade), tanto que titulares de direitos não 

dotados de percepção sentimental (pessoas jurídicas, nascituros e as pessoas sem discernimento, 

por exemplo) continuam a ser titulares de pretensões ressarcitórias de “algum prejuízo não 

 
599 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 371. Filia-se a tal entendimento, como se verá no tópico seguinte. 

Em sentido contrário, ver, a título de exemplo, Nelson Rosenvald (A função promocional da responsabilidade 

civil (II), In O direito civil em movimento, Salvador: jusPODVIUM, 2017, p. 185).  
600 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 371. 
601 Idem, p. 372. No mesmo sentido, Daniel de Andrade Levy, Op. cit., p. 71. 
602 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 373. 
603 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Tomo LIII, Op. cit., p. 34. 
604 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 373. 
605 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, v. II, Op. cit., p. 852. Em sentido diverso, entendendo pela 

possibilidade de o dano social apresentar caráter patrimonial: SILVA, Flávio Murilo Tartuce. Reflexões sobre o 

dano social. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 59, nov. 2008, p. 3. 
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avaliável pecuniariamente”606. O direito a indenização por dano extrapatrimonial não precisa, 

portanto, estar vinculado a um sofrimento psíquico-físico607. Essa desvinculação é, nas palavras 

de Daniel Levy,  

 

“(...) a evolução do conceito de dano, que passou a englobar a própria violação ao 

direito tutelado pelo ordenamento, e não apenas a seus efeitos, acabou por superar a 

visão de que o dano sequer seria pressuposto da responsabilidade coletiva, já que uma 

associação, um sindicato ou qualquer outro grupo não poderia ser dotado de 

sentimentos ou emoções.”608 

 

Uma vez admitido o dano social como um acontecimento que causa rebaixamento à 

qualidade de vida de toda uma coletividade, seria ele idêntico ao conceito de dano moral 

coletivo (e, para fins processuais, portanto, embutido no mesmo provimento jurisdicional a 

abarcar uma condenação a esse título)? Ou é possível acomodar as duas categorizações 

propostas sem configurar bis in idem?  

Para tanto, cumpre definir também o conceito doutrinário de dano moral coletivo, 

adotando-se, por todos, a proposta de Carlos Alberto Bittar Filho: 

 

Com supedâneo, assim, em todos os argumentos levantados, chega-se à conclusão de 

que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, 

ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. 

Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o 

patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente 

considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista 

jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu 

aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não 

há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples 

fato da violação (damnum in re ipsa)609. 

 

Há muitos pontos comuns entre o conceito delimitado acima para o dano moral 

coletivo e aquelas reflexões em torno do dano social. A semelhança se intensifica entre 

doutrinadores que vislumbram um caráter pedagógico-punitivo nas indenizações por danos 

morais. 

Nelson Rosenvald, por exemplo, ao sustentar a similitude dos dois institutos 610 , 

pondera que o dano “transindividual não passa de peculiar espécie de pena civil, criativamente 

 
606 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 371. 
607 Conforme orientação estampada no Enunciado 455 do Conselho da Justiça Federal: “O dano moral indenizável 

não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento.”. 
608 LEVY, Daniel de Andrade. Op. cit., p. 89. 
609 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro, Op. cit., p. 12. 

Destaque no original.  
610 Para Nelson Rosenvald: “Não se pode negar que há uma forte aproximação entre o dano moral coletivo e a 

figura do dano social, que seria uma variação da pena civil [...]. Nesta linha de pensamento, o dano moral coletivo 

seria uma espécie do dano social [...] que foi objeto de delineamento legislativo [...]” (As funções da 

responsabilidade civil: a reparação e a pena civil, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 232). Para Flávio Murilo 
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desenhada no ordenamento brasileiro para, de forma inibitória, coibir lesões ambientais ou 

consumeristas de grande impacto.” 611. No mesmo sentido discorre Daniel Levy, para quem “a 

função punitiva da Responsabilidade Civil veste o hábito do dano moral” desde sempre.612 

Carlos Alberto Bittar Filho, por sua vez, além de também falar em caráter pedagógico e de 

desestímulo na fixação da indenização por dano moral coletivo613, faz o gancho da legitimidade 

ativa da pretensão ao festejar os mecanismos da ação popular e da ação civil pública. 

No campo do direito ambiental, prevalece a ideia de que o dano moral coletivo tem 

como propósito “proteger o meio-ambiente como valor autônomo e macrobem, pertencente à 

coletividade” 614 , configurando-se a violação do bem extrapatrimonial (enquanto valor 

juridicamente tutelado) quando há “perda da qualidade de vida”615.  

Nota-se, portanto, aproximação entre o que Antonio Junqueira de Azevedo 

convencionou chamar de dano social e o que a doutrina, acima refletida, trata como dano moral 

coletivo, dada a similitude do aspecto extrapatrimonial e da titularidade difusa dos dois 

institutos. A contextualização de tais ideias para a seara ambiental não desnatura o raciocínio, 

pois o interesse tutelável é o caráter imaterial consubstanciado na perda de qualidade de vida 

gerada pela restrição ao direito de fruir do meio ambiente sadio. 

 
Tartuce Silva, quando ambos possuem caráter extrapatrimonial, o dano social teria como vítima a própria 

sociedade; o dano moral coletivo tem como vítimas titulares de direitos individuais homogêneos, coletivos ou 

difusos. (Reflexões sobre o dano social. Op. cit., p. 3). 
611 ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo pelo retrovisor da Volkswagen, Op. cit., p. 224. 
612 LEVY, Daniel de Andrade. Op. cit., p. 89. Para o autor: “[...] o dano moral coletivo é mais uma forma de 

canalização do caráter normativo da Responsabilidade Civil nas sociedades que penam a aceitar uma categoria 

mais bem delineada de indenização punitiva. Somente o seu reconhecimento poderá ensejar o debate necessário 

à formação de um projeto legislativo sério, pressuposto essencial de uma função que já vem sendo exercida há 

tempos por detrás dessas máscaras.”. 
613 “Em havendo condenação em dinheiro, deve aplicar-se, indubitavelmente, a técnica do valor de desestímulo, 

a fim de que se evitem novas violações aos valores coletivos, a exemplo do que se dá em tema de dano moral 

individual; em outras palavras, o montante da condenação deve ter dupla função: compensatória para a 

coletividade e punitiva para o ofensor; para tanto, há que se obedecer, na fixação do quantum debeatur, a 

determinados critérios de razoabilidade elencados pela doutrina (para o dano moral individual, mas 

perfeitamente aplicáveis ao coletivo), como, v.g., a gravidade da lesão, a situação econômica do agente e as 

circunstâncias do fato. [...] 

Vem a teoria da responsabilidade civil dando passos decisivos rumo a uma coerente e indispensável coletivização. 

[...] É nesse processo de ampliação de seus horizontes que a responsabilidade civil encampa o dano moral 

coletivo, aumentando as perspectivas de criação e consolidação da uma ordem jurídica mais justa e eficaz. 

Conceituado como a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, o dano moral coletivo é produto de 

ação que toma de assalto a própria cultura, em sua faceta imaterial. Diante, pois, da evidente gravidade que o 

dano moral coletivo encerra, exsurge a necessidade de sua efetiva coibição, para a qual está o ordenamento 

jurídico brasileiro relativamente bem equipado, contando com os valiosíssimos préstimos da ação civil pública e 

da ação popular, instrumentos afinados da orquestra regida pela avançada Carta Magna de 1988.” (Carlos 

Alberto Bittar Filho. Op. cit., p. 17/18). 
614 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal, op. cit., p. 121 
615 Idem.  
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A doutrina, em síntese, não é unanime quanto à necessidade de se recorrer à figura do 

dano social para englobar os traços punitivos e dissuasórios de uma indenização. O traço 

punitivo nas indenizações por danos morais coletivos parece, para muitos, aceitável de per si, 

como o é para a jurisprudência brasileira em geral. Aliás, chega-se a apontar que tal traço seria 

intrínseco ao instituto.  

Outros pontos de reflexão no cotejo dos institutos é a legitimidade ativa para o 

exercício de pretensões com natureza indenizatória coletiva. Flávio Murilo Tartuce da Silva 

sustenta que a indenização paga a título de dano social deve ir para fundos, enquanto a 

destinação da indenização por dano moral coletivo vai depender se se tratam de direitos 

individuais homogêneos, hipótese em que deveria ficar com as próprias vítimas 

individualmente consideradas, ou direitos difusos ou coletivos, hipótese em que se aproximaria 

do dano social, devendo então ser destinada a fundos neste último caso616. 

Anderson Schreiber relata controvérsia no Superior Tribunal de Justiça, dividindo-se 

as posições daquela Corte entre suas 1ª e 2ª turmas. Para o autor, todavia, a controvérsia é 

infundada, porque, ainda que possa haver dificuldade em se definir o instituto, “não há base 

normativa para resistir à ideia central do instituto, francamente albergada pela Constituição e 

pela legislação infraconstitucional”617. 

Para Antonio Junqueira de Azevedo, qualquer interessado que pudesse propor ação 

popular/coletiva ou mesmo ação individual poderia pleitear dano social, nos moldes do que 

ocorre nos Estados Unidos da América. O citado autor, inclusive, defende ser possível cumular 

 
616 SILVA, Flávio Murilo Tartuce. Reflexões sobre o dano social. Op. cit. 
617 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., pp. 88/90. Ao que se pode apurar, a divergência persiste, vide julgados da 1ª 

Turma e da 2ª Turma do STJ, respectivamente, pela impossibilidade e pela possibilidade de condenação por danos 

morais coletivos:  

“[...] Conquanto sejam, em tese, cumuláveis as condenações de restaurar o meio ambiente (obrigação de fazer) 

e indenizar pelos danos (obrigação de pagar), a necessidade concreta de sua aplicação deve ser decidida em em 

cada caso concreto, diante de suas circunstâncias fáticas. Julgados: AgInt no REsp. 1.565.622/RS, Rel. 

Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3.4.2019; AgInt no REsp. 

1.538.727/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.8.2018; e AgInt no AREsp. 584.736/RS, Rel. Min. 

ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2016. 

4. Agravo Interno da Autarquia Federal a que se nega provimento, divergindo do parecer ministerial.” 

(AgInt no AREsp 1621022/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 11/05/2020, DJe 20/05/2020).  

“[...] XII - Por fim, em relação ao alegado descabimento de indenização por danos morais, por ser "[...] 

inteiramente incompatível com o interesse difuso, especialmente em se tratando de ações civis públicas 

relacionadas à tutela do meio ambiente [...] (fl. 551), tem-se que o entendimento preconizado pelo acórdão 

recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no REsp 

1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

23/10/2017 e REsp 1355574/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª 

REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016.”. (AgInt no AREsp 1239530/RJ, Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018). 
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pedidos de indenização por dano material individual, dano moral individual e dano social618. 

Posicionamento análogo é encontrado em doutrina do Direito do Trabalho, a partir do conceito 

do direito norte-americano de fluid recovery, pelo qual se repara o dano coletivo na indenização 

mesmo que a ação tenha sido ajuizada por uma única vítima619.  

A temática da legitimidade ativa para a propositura de ação indenizatória por danos 

sociais foi decidida de forma diversa quando enfrentada pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça620, em julgamento no qual se rechaçou tanto a possibilidade de fixação de 

indenização por dano social ex officio a terceiro estranho à lide, quanto a legitimidade de um 

particular621 para requerer tal rubrica em benefício da coletividade.  

O entendimento teria se consolidado ao longo dos anos, tendo a Corte Superior 

definido que: “[...] os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos devem ser 

reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”622. 

 
618 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Op. cit., p. 376. 
619 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Op. cit., p. 115. Aliás, para este doutrinador, o destinatário da indenização é de 

só menos importância, porque o que importa mesmo é que o agressor se sinta penalizado e desestimulado a incorrer 

novamente no comportamento, a ponto de fazer com que o benefício econômico auferido com a conduta ilegal 

perca sua vantagem (p. 122). 
620  (...) AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO. DANOS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. 

CONDENAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DE 

TERCEIRO ALHEIO À LIDE. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DEMANDA (CPC ARTS. 128 E 

460). PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 

1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, em ação individual, a parte reclamante ao 

pagamento de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os limites objetivos e 

subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional diverso daqueles delineados pela 

autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia terceiro alheio à relação jurídica processual levada a juízo, 

configurando hipótese de julgamento extra petita, com violação aos arts. 128 e 460 do CPC. (...) 

3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: "É nula, por configurar julgamento extra 

petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título de 

danos sociais em favor de terceiro estranho à lide". 

4. No caso concreto, reclamação julgada procedente. 

(Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 20/11/2014) 
621 Vide trecho do acórdão: “Impende ressaltar, ainda, que, mesmo que a autora formulasse eventual pedido de 

condenação em danos sociais na ação em exame, o pleito não haveria de ser julgado procedente, porquanto 

esbarraria na ausência de legitimidade para postulá-lo. Os danos sociais são admitidos somente em demandas 

coletivas e, portanto, somente os legitimados para propositura de ações coletivas têm legitimidade para reclamar 

acerca de supostos danos sociais decorrentes de ato ilícito, motivo por que não poderiam ser objeto de ação 

individual. Nesse contexto, em decorrência do julgamento extra petita perpetrado pela Turma Recursal 

reclamada, é de rigor o reconhecimento da nulidade do capítulo do decisum que condenou o reclamante ao 

pagamento de indenização a título de danos sociais a entidade que não participou do processo, restando 

incólumes os demais capítulos do julgado, referentes aos danos materiais e morais, mesmo porque nem sequer 

foram objeto de irresignação na presente reclamação”.  

O caso culminou na fixação de Tema Repetitivo 742, com a seguinte tese: “É nula, por configurar julgamento 

extra petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a título 

de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide.”.  (Disponível  em 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_

tema_inicial=742&cod_tema_final=742, acessado em 26 de junho de 2021) 
622  “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA 

DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA INDIVIDUAL. 

CONDENAÇÃO POR DANOS SOCIAIS DE OFÍCIO. 

JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=742&cod_tema_final=742
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=742&cod_tema_final=742
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Sob a perspectiva técnico-processual, entende-se mais acertado o posicionamento 

adotado pela Corte Superior, de que a legitimidade para a propositura de ações que visem à 

reparação de danos morais coletivos ou danos sociais fique restrita àquelas hipóteses já 

previstas em lei para entidades representativas ou ao Ministério Público. E, a propósito, bastante 

útil tomar emprestada distinção entre direitos difusos e coletivos e direitos individuais 

homogêneos para fins de definição da legitimidade do Ministério Público para esclarecer qual 

desses poderia ser demandado sob a rubrica de dano social ou dano moral coletivo: 

 

[...] os direitos e interesses individuais homogêneos, revela destacar desde logo, são 

acima de tudo direitos e interesses individuais, divisíveis e identificáveis no tocante a 

seus titulares. Diversamente dos direitos e interesses difusos e coletivos, que são 

metaindividuais na sua essência e na forma judicial em que são exercidos, os direitos 

e interesses individuais homogêneos são considerados metaindividuais apenas na 

forma judicial que são exercidos. Daí dizer-se que, enquanto os direitos e interesses 

difusos e coletivos são essencialmente coletivos, os individuais homogêneos são 

apenas episódica, contingente ou acidentalmente coletivos, apresentando-se como tais 

somente quando tutelados coletivamente, pela via das ações coletivas. 623 

 

Logo, os direitos individuais homogêneos não podem ser considerados como insertos 

nas definições de dano social ou dano moral coletivo, pois o que justifica a coletivização da 

defesa de tais interesses individuais homogêneos são apenas aspectos procedimentais, como a 

quantidade de vítimas de ofensa; o desinteresse de cada vítima buscá-lo individualmente (baixa 

relação custo-benefício para reclamação individual do dano); e a vantagem de se evitar o 

assoberbamento do Judiciário e a prolação de diversas decisões diferentes e potencialmente 

contraditórias sobre o mesmo tema624.  

As decisões do Superior Tribunal de Justiça tendem a tratar do tema sob a rubrica de 

dano moral coletivo, mantendo, em comum com as considerações sobre o conceito de dano 

social, o rigor na análise da ocorrência de violação a bem juridicamente tutelável, refutando 

 
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 

2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, é permitido ao magistrado extrair dos autos o provimento 

jurisdicional que mais se adeque à pretensão autoral, sanando eventual impropriedade técnica da parte autora 

ao formular os pedidos, o que, decerto, não o autoriza a aumentar ou cumular o pleito realizado com aqueles que 

sequer foram trazidos para debate e que não é decorrência lógica do primeiro, fugindo dos limites objetivos da 

demanda. 

3. Nos termos do Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, os danos sociais, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos devem ser reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(AgInt no REsp 1598709/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

10/09/2019, DJe 02/10/2019) 
623  MIRRA, Álvaro Luiz Valéry. A legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa dos interesses 

individuais homogêneos. In: Processos coletivos e tutela ambiental /organizadores: Carlos Alberto de Salles, 

Solange Teles da Silva, Ana Maria de Oliveira Nusdeo – Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2006, p. 

38.  
624 MIRRA, Álvaro Luiz Valéry. Op. cit., p. 40. 
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demandas tidas como irrelevantes sob a perspectiva social625 e aplicando condenações a título 

de dano moral coletivo quando houver, na ótica do Tribunal, “prejuízos causados a toda 

sociedade”626.  

No que toca à temática ambiental, a doutrina aponta que o Superior Tribunal de Justiça 

construiu e orientação a apenas acolher pretensões indenizatórias por danos ambientais 

comprovados, rechaçando-se a indenização por danos presumidos627. Há, portanto, rigor na 

apuração de eventos relevantes o suficiente a disparar o reconhecimento de violações 

indenizáveis sob as rubricas de dano social ou dano moral coletivo.  

A doutrina dá outros exemplos em que condenações dessa natureza seriam possíveis. 

No âmbito do direito do trabalho, por exemplo, fala-se em trabalho infantil, trabalho análogo à 

escravidão ou, ainda, em dumping social, enquanto descumprimento reiterado de obrigações 

trabalhistas, expondo os empregados a violações sistemáticas, e colocando o empregador 

reiteradamente descumpridor dos deveres em posição concorrencial favorável àqueles que 

cumprem a lei. Nesses casos, caberiam indenizações tanto às vítimas, pelo dano patrimonial e 

 
625  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

MORAIS COLETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7 DO STJ. 

1. "A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos 

ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-

se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016)  

2. Infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo que, sem descurar do fato de que a configuração do dano 

moral coletivo pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito de razoável relevância que afete verdadeiramente 

toda a coletividade, entendeu não estarem cristalizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, 

encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 

3. A imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de trafegar em qualquer rodovia federal com 

excesso de peso sob pena de multa, demanda a cristalização dos pressupostos da responsabilidade civil, o que não 

restou caracterizado na hipótese vertente. 

Incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ. 

4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

07/12/2017, DJe 13/12/2017) 

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAMPEONATO BRASILEIRO DE 

FUTEBOL DE 2005. ANULAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL. DANO MORAL COLETIVO. 

INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. 

NÃO PROVIMENTO. 

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 

2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1619655/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 27/10/2017) 
626 REsp 1517973/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 

01/02/2018. 
627 SANTOS, Julia Behera Rabinovici. GIL, Luciana. DIAS, Patrícia Mendanha. Op. cit., p. 193. As autoras 

mencionam, como exemplo, o REsp 1140549 MG como exemplo da inadmissibilidade de dano presumido a partir 

da violação de norma administrativa.  
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extrapatrimonial individuais, quanto, a título de dano social, para o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador628. 

Nelson Rosenvald traz um caso interessante, envolvendo a conduta da Volkswagen, 

admitida publicamente como uma conduta deliberada e sabida de alterar softwares de leituras 

de emissão de poluentes para mascarar resultados insatisfatórios nos carros a diesel – mais de 

11 milhões mundo afora. Para o citado autor, este caso se enquadra exatamente numa conduta 

geradora de dano social, por rebaixar a qualidade de vida da sociedade629.  

Haveria, então, alguma diferença entre a essência do dano moral coletivo e a essência 

do dano social?  

Por um lado, parece haver lugar para uma possível distinção entre os dois conceitos. 

Essa possível distinção dialoga, inclusive, com um dos questionamentos deste trabalho acerca 

da utilidade na observação do comportamento do agente em um cenário de responsabilidade 

civil objetiva, e tem como pressuposto uma crítica à ideia amplamente aceita na doutrina e 

jurisprudência em torno do caráter pedagógico-punitivo das indenizações por danos 

extrapatrimoniais em geral. 

De fato, na contramão da doutrina e jurisprudência predominantes, entende-se que o 

traço punitivo não necessariamente estará (ou deveria estar) sempre presente nas indenizações 

por danos extrapatrimoniais. Vislumbra-se, inclusive, uma possibilidade de melhor 

acomodação de diferentes interesses tuteláveis a partir de eventos danosos tutelados pela 

modalidade objetiva de responsabilidade civil.  

A proposta de categorização do dano social elaborada por Antonio Junqueira de 

Azevedo tem por fundamento justamente conceder adequação técnico-jurídica às indenizações 

que, hoje, são fixadas levando em conta um caráter punitivo e dissuasório da condenação (o 

que viola a restrição imposta pelo artigo 944 do Código Civil, que limita a indenização à 

extensão do dano).  

A condenação ao pagamento de indenização por dano social, portanto, corrigiria a 

distorção atual de se embutir na reparação do dano moral quantum punitivo; ao se admitir a 

condenação por dano social, não se estaria a violar a limitação imposta pelo Código Civil 

porque não se está a apenar o agente, mas se está reparando a sociedade como forma de 

“restaurar o nível social de tranquilidade diminuída pelo ato ilícito”630. Tornar cabível o que, 

 
628 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Op. cit., p. 119. 
629 ROSENVALD, Nelson. O dano moral coletivo pelo retrovisor da Volkswagen, Op. cit., p. 223.  
630 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. 

Op. cit., p. 375. 
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pelo sistema, parece proibido631, a saber: aumentar a indenização que recairá sobre o agente que 

atua de forma socialmente reprovável, presumindo-se, ao que parece, maior extensão do dano 

causado por esse tipo de conduta. E essa nova categoria seria o dano social.  

Entende-se que tal leitura é a mais adequada possível, à luz da limitação contida no 

artigo 944 do Código Civil, da necessidade de se evitar condenações que incorram em bis in 

idem. Não bastasse, para aquilo que guarda conexão mais direta com este estudo, essa proposta 

pode contribuir para eventual diferenciação dos níveis de responsabilidade de agentes mais ou 

menos zelosos com o meio ambiente.  

A teoria da responsabilidade objetiva predomina nas relações jurídico-sociais das 

quais, ao menos em tese, são mais prováveis as chances de surgir eventos danosos com 

potencial de causar de danos a bens de titularidade coletiva ou difusa. Por exemplo, nas relações 

de consumo, nas relações de trabalho e nas interações com o meio ambiente, naquilo que mais 

interessa a este estudo. Em tais campos de aplicação do Direito, não há dúvidas de que um 

evento danoso pode derivar de um comportamento não culposo do agente, e ainda assim ser 

gerador do dever de indenizar por consectário da aplicação da teoria da responsabilidade 

objetiva.  

A ocorrência do dano social, por sua vez, segundo palavras de Antonio Junqueira de 

Azevedo, está ligada à prática de ato “doloso ou gravemente culposo”, ou “negativamente 

exemplar”, que causa “rebaixamento imediato do nível devida da população”632.  

Faz-se o seguinte questionamento, pois: imagine-se um hipotético evento danoso de 

caráter ambiental que, embora não culposo, gerasse um rebaixamento imediato no nível de vida 

da população? poderia tal acontecimento impor ao agente (que responde objetivamente) o 

encargo de pagar indenização por dano social?  

Pela conclusão alcançada, entende-se que não, porque não haveria dolo ou culpa grave 

a justificar tal expansão da responsabilidade do agente sob tal rubrica. A solução seria, então, 

deixar a coletividade vítima de tal evento danoso sem indenização pelos prejuízos 

extrapatrimoniais coletivos decorrentes do ato ilícito?  

Entende-se que não. Solução mais adequada seria, em princípio, afastar a prevalente 

presunção de pena embutida no dano moral coletivo que prevalece e permitir que a coletividade 

 
631 Admitir que as indenizações a título de dano moral coletivo tragam consigo carga punitiva e dissuasória é retirar 

das reflexões de Antonio Junqueira de Azevedo um de seus pontos de partida, a saber: a necessidade de corrigir a 

aplicação do “mau direito”, com indenizações dissimuladamente altas, porque a indenização por dano moral deve 

se limitar a reparar o patrimônio extrapatrimonial lesado.  
632 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. 

Op. cit. 374.  
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vítima do rebaixamento da qualidade de vida reclamasse tal rubrica, pois, uma vez dissociada 

do caráter punitivo, a indenização por dano moral coletivo prescindiria do elemento culpa 

enquanto reprovação do comportamento do agente.  

Não bastasse, caso houvesse, no exemplo analisado, um comportamento culposo 

(portanto, moralmente reprovável) do agente, pode-se admitir que o dano coletivo alcance uma 

extensão maior, a justificar a imposição de uma condenação maior ao agente, quando 

comparada a um dano derivado de um evento não-culposo (pelo qual o agente responderia como 

consectário da responsabilidade objetiva). E tal conclusão parece fazer sentido.  

Razoável supor que o nível de rebaixamento de qualidade de vida imposto a 

determinada coletividade seja perceptivelmente maior quando recai sobre tal coletividade um 

sentimento de descaso, abandono, indiferença, de parte do agente causador do dano. É dizer, o 

aumento da indenização outrora imputável a um caráter punitivo, de pena civil, deve ser 

conceitualmente substituído pela rubrica de dano social. 

Estaria aí, portanto, desfecho lógico-jurídico satisfatório para albergar eventual 

distinção entre os institutos do dano moral coletivo e do dano social, a justificar sua existência 

e, sob a premissa principiológica, acomodar técnica de aplicação do Direito que se alinha aos 

princípios da reparação integral e da precaução, viabilizando mecanismo para ampliar o encargo 

indenizatório quando o dano derivar de conduta ato “negativamente exemplar” do agente. 

Por outro lado, ao se desenvolver o raciocínio a partir da proposta de distinção 

quantitativa entre dano moral coletivo e o dano interino, em que o interesse tutelado pelo dano 

moral coletivo recairia sobre o tempo de privação de acesso ao meio ambiente sadio, o caráter 

de indenização à violação da consciência coletiva seria integralmente albergado pelo dano 

social.  

Por essa segunda perspectiva, o dano moral coletivo se concentraria no efeito projetado 

para o futuro, a englobar a reparação da coletividade pelo período que o bem violado demorar 

para recuperar sua capacidade ecológica. Os aspectos diretamente ligados ao rebaixamento de 

aspectos sencientes como valores culturais, históricos, saúde e bem-estar, seriam cobertos pela 

rubrica de dano social.  

As ideias apresentam-se úteis para distinguir quais interesses juridicamente tuteláveis 

poderiam ser reclamados de quais agentes, em especial na hipótese de se perquirir 

responsabilidade de mais de um agente, como na casuística central do estudo, e na ideia de se 

atribuir algum tipo de reconhecimento a comportamentos benéficos ao meio ambiente.  
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De todo modo, considerando ser o sistema brasileiro um sistema aberto633, inclusive 

no que toca à qualificação e quantificações de danos na seara ambiental 634 , caberá aos 

aplicadores do Direito evitar que a pluralidade terminológica seja usada pela parte para 

mascarar eventual bis in idem.  

 

3.3.2.1. O parágrafo único do Artigo 944 do Código Civil 

 

O parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, prevê que: “Se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a 

indenização”. É interessante que esse citado artigo esteja localizado em capítulo do Código 

Civil próprio da Indenização (Capítulo II, Título IX). Tal enquadramento sugere que essa 

análise é alheia à discussão de aferição de culpa para fins de definição de responsabilidade, pois 

a apuração do dever de indenização é feita com base no capítulo imediatamente anterior 

(Capítulo I, Título IX). Tanto por isso, não se vê óbice para que o comando legal se aplique em 

qualquer das modalidades de responsabilização.  

Quer dizer, ainda que se esteja a tratar de responsabilização objetiva, a avaliação da 

conduta do agente pode ser útil porque, uma vez apurada desproporção entre seu grau de culpa 

e o dano, a indenização pode ser reduzida. Cabe registrar, de todo modo, que já houve 

orientação doutrinária em sentido diverso.  

Por ocasião da I Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça, editou-se 

o Enunciado 46 635 , que recomendava o não-reconhecimento da aplicação do artigo 944, 

parágrafo único, para as hipóteses de responsabilização objetiva. Tal enunciado viria a ser 

alterado pelo Enunciado 380, editado por ocasião da IV Jornada de Direito Civil, o qual ficou 

assim grafado: “Atribui-se nova redação ao Enunciado n. 46 da I Jornada de Direito Civil, pela 

supressão da parte final: não se aplicando às hipóteses de responsabilidade objetiva.”636.  

É dizer: o Enunciado 380 veio externar recomendação doutrinária para que o 

permissivo constante do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil também se aplicasse às 

modalidades de responsabilidade objetiva. A Jornada ocorreu em outubro de 2006637, e ao que 

 
633 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., pp. 102/119.  
634 ANTUNES. Paulo de Bessa. Op. cit., pp. 164/165.  
635 “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.” 

Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/739. Acessado em 12 de junho de 2021.  
636 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/521. Acessado em 12 de junho de 2021.  
637 http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/274236.  

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/739
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/521
http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/274236
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consta do banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, não há mais alterações nos 

Enunciados 46 ou 380.  

Segundo Teresa Ancona Lopez, a aplicação desse dispositivo está harmonia com o 

princípio da precaução, pois permite prestigiar o agente que, mesmo responsabilizado, poderá 

ter seu comportamento acautelatório, precavido, reconhecido para fins de fixação de 

indenização. A aplicação de tal conceito nos casos concretos, portanto, representará efetiva 

absorção do princípio da precaução. A autora propõe exemplo comparativo de dois empresários 

do mesmo ramo: um diligente, que minimiza os riscos de seus clientes, e outro desleixado, que 

nada faz para evitar situações de risco para seus clientes. Indaga a autora:  

 

Há hotéis que contratam grande número de seguranças pra que seus clientes não 

sofram ou não passem por aborrecimentos que são os roubos e as ameaças de 

ferimento ou morte, com perda patrimonial e moral. Muitas vezes, apesar de toda essa 

precaução, os delitos acontecem. Seria justa a responsabilidade desse empresário ser 

igualada à daquele que não tomou nenhuma medida para prevenir riscos e danos? São 

duas situações concretas diferentes. Não temos dúvidas de que essa solução é muito 

mais justa do que a aplicação da teoria do risco de forma generalizada. Portanto, o que 

estamos propondo é tratar com desigualdade os desiguais. 638 

 

Extrai-se do ensinamento acima que privilegiar o agente que se preocupou em agir de 

forma a gerir os riscos da melhor maneira possível pode levar à sociedade um sinal de incentivo 

às condutas que, ao final, implicará na diminuição da ocorrência de eventos danosos. Também 

se destaca da transcrição acima a crítica a uma assim chamada ‘aplicação generalizada’ da teoria 

do risco, apontada como menos justa pela autora, se comparada ao tratamento desigual aos 

desiguais.  

A aplicação do artigo 944, portanto, somada à constatação de que há diferentes 

interesses juridicamente tuteláveis atrelados a um dano-evento ambiental, pode funcionar como 

um elemento diferenciador positivo, reconhecedor de condutas desejáveis. 

Vale também pontuar que o parágrafo único do artigo 944 do Código Civil por vezes 

é invocado como fundamento legal para a imposição de indenizações com caráter punitivo-

sancionatório. Não se concorda com tal entendimento.  

Filia-se ao entendimento de Agostinho Alvim, que enfrentou o tema da influência do 

grau de culpa do agente na fixação da indenização ao avaliar o Código Civil de 1916 e o então 

Anteprojeto de Código das Obrigações. Fazendo referência ao artigo 172 do Anteprojeto do 

Código das Obrigações, de 1941, o qual teria sido inspirado no artigo 43 do Código das 

Obrigações Suíço, o autor destaca que a regra em análise jamais poderia ser utilizada como 

 
638 Lopez, Teresa Ancona. Princípio da Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil, Op. cit., p. 160. 
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argumento para aumentar as indenizações para além dos danos sofridos, mas apenas como 

modo de reduzir a indenização em casos de culpa leve do agente639.  

Em igual sentido, João José Custodio da Silveira sustenta que: 

 

Em suma, não se haverá de buscar na intensidade de culpa do agente uma motivação 

para tratamento mais rigoroso do que a previsão legalmente objetiva, qual seja, a 

reparação do dano. A única exceção a esse quadro advém da própria legislação civil, 

mas não como forma de sobretaxar economicamente a responsabilidade do agente, e 

sim, ao revés, minimizar a resposta indenitária a partir de uma redução equitativa 

quando configurada a hipótese do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil640. 

 

Na sequência, o citado autor defende que a tentativa de incrementar o encargo 

indenizatório àquele que tenha agido com elevado grau de culpa é equivocada porque carrega 

consigo uma noção de sanção à indenização civil, o que é equivocado: 

 

Já era tempo de se compreender que o verdadeiro intuito da responsabilização civil 

está em buscar a mais fiel recomposição do patrimônio lesado, ainda que imaterial, 

sendo inadmissível persistir no direito moderno uma nota sancionatória ao lado 

daquele objetivo, [...]641.  

 

Não se ignora a existência de decisões jurisprudenciais que acolhem a ideia de haver 

um caráter sancionador, de punição642, embutido na indenização. Todavia, à luz das reflexões 

 
639 Alvim, Agostinho. Op. cit., pp. 199/200. A obra em referência, em sua terceira edição, é datada de 1965.  
640 SILVEIRA. João José Custodio da, Art. 944, CC: a indenização mede-se pela extensão do dano, In: Estudos 

em homenagem a Clóvis Beviláqua por ocasião do centenário do Direito Civil codificado no Brasil, Volume 1, 

Alexandre Dartanhan de Mello Guerra (Coordenador). São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2018, p. 451.  
641 Idem, pp. 452/453. O autor complementa o raciocínio, quando aborda o nexo de causalidade, afirmando que: 

“Como se vê, também aqui não há um único elemento que permita a transmudação da reparação do dano para 

sanção aliada à recomposição.” (p. 452). 
642 “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRESSÃO FÍSICA AO 

CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU COM O DOS RÉUS. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

ELEVAÇÃO. ATO DOLOSO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 

1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade 

e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições 

econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta do 

causador do dano no meio social e a gravidade do ato ilícito. 

2. Sendo a conduta dolosa do agente dirigida ao fim ilícito de causar dano à vítima, mediante emprego de 

reprovável violência física, o arbitramento da reparação por dano moral deve alicerçar-se também no caráter 

punitivo e pedagógico da compensação, sem perder de vista a vedação do enriquecimento sem causa da vítima. 

3. Na hipótese dos autos, os réus espancaram o autor da ação indenizatória, motorista do carro que colidira com 

a traseira do veículo que ocupavam. Essa reprovável atitude não se justifica pela simples culpa do causador do 

acidente de trânsito. Esse tipo de acidente é comum na vida diária, estando todos suscetíveis ao evento, o que 

demonstra, ainda mais, a reprovabilidade da atitude extrema, agressiva e perigosa dos réus de, por meio de força 

física desproporcional e excessiva, buscarem vingar a involuntária ofensa patrimonial sofrida. 

4. Nesse contexto, o montante de R$ 13.000,00, fixado pela colenda Corte a quo, para os dois réus, mostra-se 

irrisório e incompatível com a gravidade dos fatos narrados e apurados pelas instâncias ordinárias, o que 

autoriza a intervenção deste Tribunal Superior para a revisão do valor arbitrado a título de danos morais. 

5. Considerando o comportamento altamente reprovável dos ofensores, deve o valor de reparação do dano moral 

ser majorado para R$ 50.000, 00, para cada um dos réus, com a devida incidência de correção monetária e juros 

moratórios. 
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doutrinárias lançadas no tópico anterior sobre o conceito de dano social, eventual incremento 

na indenização derivado do caráter de reprovação da conduta (necessariamente culposa) do 

agente daria azo a outra indenização, a título de dano social. Melhor, então, à luz do analisado 

no tópico anterior, que condutas reprováveis pudessem ser gatilho de mais uma espécie de dano, 

o dano social, eliminando o pretendido caráter de sanção, de pena, das indenizações.  

O caráter sancionador, de reprovação moral de conduta, é mais afeito às esferas 

administrativa e penal da responsabilidade ambiental. Tanto por isso, na sequência se fará breve 

diálogo entre os diferentes campos da responsabilidade ambiental, para se perquirir se haveria 

espaço para um movimento de subjetivação da responsabilidade civil ambiental. 

 

3.4. Diálogo com a responsabilidade ambiental administrativa e penal: Há espaço para 

subjetivação da responsabilidade civil ambiental? 

 

No campo da responsabilidade civil objetiva, prevalece o senso de justiça equitativa, 

atribuindo-se a quem aufere os lucros de determinada atividade os ônus dela decorrentes. A 

atribuição se justifica também pela aplicação dos princípios da precaução (pois o agente, em 

tese, é quem possui mais condições de prever e evitar os riscos) e do poluidor-pagador (pois o 

agente deve internalizar todos os custos de sua atividade no preço de seu produto ou serviço). 

E a responsabilidade civil tem como propósito viabilizar a reparação do dano.  

No mais, como visto no capítulo 2, a atribuição de deveres de conservação e recuperação 

ambiental ao titular de um bem imóvel deriva de previsão legal específica, geradora de um 

dever de natureza real, que prescinde inclusive da aferição de conduta do titular. Sequer se está, 

nesse contexto, no campo da responsabilidade civil, e mesmo que o instituto da 

responsabilidade civil seja invocado em caso de descumprimento de tal dever legal, o 

fundamento ético de tal responsabilidade também deita raízes no senso de equidade.  

Já no plano da responsabilidade administrativa, o fundamento ético está muito mais 

próximo da noção de reprovação moral do comportamento do agente, a justificar a imposição 

de sanções. A finalidade imediata da atuação administrativa é educar e punir o agente.  

 
6. Recurso especial provido.”  

(REsp 839.923/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 

21/05/2012) 
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Por isso, a perquirição da conduta do agente, na esfera administrativa, tem por finalidade 

sancioná-lo por meio de punições643, quando seu agir for considerado indesejado pelo sistema 

normativo. O direito administrativo não tem por finalidade ressarcir o dano. Esse fundamento 

da responsabilidade administrativa a aproxima muito mais da responsabilidade penal do que da 

responsabilidade civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça644.  

Ao analisar decisões do Superior Tribunal de Justiça, Alexandre Salomão Jabra chama 

a atenção para o fato de que  

 

[...] a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da 

responsabilidade objetiva da esfera cível (para a reparação dos prejuízos causados), 

mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve 

ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, 

[...].645  

 

O quesito da culpabilidade constante da responsabilidade administrativa e penal 

permite, inclusive, que a responsabilidade do agente seja apurada de forma gradual, mediante 

imposição de sanções administrativas de diferentes intensidades. 

Em termos gerais, a própria legislação penal geral prevê gradações para a punibilidade 

do agente, conforme se apure a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes na conduta 

do agente646.  

 
643 JABRA, Alexandre Salomão. O aspecto subjetivo da responsabilidade administrativa em matéria ambiental. 

In: Prática do direito ambiental na defesa dos interesses de empresas privadas / organização Letícia Yumi 

Marques, Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater, 1ª ed., São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, p. 32.  
644  REsp 1251697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

12/04/2012, DJe 17/04/2012, acessado em 06 de junho de 2021.  
645 JABRA, Alexandre Salomão. Op. cit., p. 36. 
646 “Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao 

menos culposamente. [...] 

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

I - a reincidência;  

II - ter o agente cometido o crime:  

a) por motivo fútil ou torpe; 

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; 

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a 

defesa do ofendido; 

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar 

perigo comum; 

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou 

com violência contra a mulher na forma da lei específica;  

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; 

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;  

i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade; 

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do 

ofendido; 

l) em estado de embriaguez preordenada. 

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;  
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Da mesma forma, a lei 9.605/1998, que prevê as hipóteses de crimes ambientais, traz 

em seu bojo gradações de penalidades, as quais devem orientar as autoridades administrativas 

e judiciais na fixação das ditas penas conforme o grau de culpa do agente, desde advertência, 

para infrações leves, praticadas por infratores primários, até as multas, que devem ser aplicadas 

aos casos de negligência ou dolo do agente647, culminando-se com a configuração de conduta 

penalmente tipificada como crime648.  

Também na esfera administrativa é comum se deparar com critérios de escalonamento 

da ação fiscalizadora do ente público sobre o particular, a depender do grau de reprovação da 

conduta do agente. Entre outros, cita-se como exemplo, a Instrução Técnica 030, da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que tem por finalidade definir critérios de 

valorização de multas649. 

 
II - coage ou induz outrem à execução material do crime;  

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de 

condição ou qualidade pessoal;  

IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. [...] 

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;  

II - o desconhecimento da lei;  

III - ter o agente: 

 a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 

conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob 

a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime; 

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.” Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acessado em 05 de junho de 2021. 
647 LANFREDI, Geraldo Ferreira. Infrações administrativas contra o meio ambiente. In: Revista do Advogado 

AASP, Ano XXXVII, nº 133, 2017, pp. 84/85. 
648 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Op. 

cit., pp. 57/58. 
649 “Os critérios aqui expostos devem ser encarados como diretrizes gerais para a aplicação de penalidades para 

o controle de fontes de poluição ambiental. Cada caso deve ser estudado individualmente, de forma que variações 

poderão ser propostas ou adotadas desde que devidamente justificadas. 

Para efeito de aplicação de multa prevista no Regulamento da Lei Estadual nº 997/1976, aprovado pelo Decreto 

Estadual nº 8468/1976 e suas alterações, as infrações serão subdividas em 6 categorias:[...] 

Essa categorização baseia-se nas características quantitativas e/ou qualitativas dos poluentes emitidos e na 

intensidade do dano efetivo ou potencial causados ao meio ambiente. 

Ressalte-se que, nos casos de infrações leve, primeiramente deve ser lavrado o Auto de Penalidade de Advertência 

(AIIPA), fixando-se um prazo para que sejam sanadas as irregularidades apontadas e depois, o Auto de Infração 

– Imposição de Penalidade de Multa (AIIPM), se não forem cumpridas as exigências constantes da advertência. 

No caso de infrações de natureza grave e gravíssima, deve ser lavrado diretamente o AIIPM. 

Ante a constatação de operação deficiente de equipamento de controle de poluição existente ou a não utilização 

de equipamento de controle de poluição existente, na penalidade aplicada (advertência ou multa) deverá ser 

concedido prazo reduzido para a correção da irregularidade. 

A não operação de equipamento de controle de poluentes ou a sua operação deficiente que levem a atendimento 

de emergência poderá implicar a aplicação de penalidade de multa classificada como gravíssima. 

Para efeito da determinação do valor da penalidade de multa, deve-se considerar o valor-base estabelecido para 

cada infração, que poderá ser elevado ou reduzido, de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

do infrator, detalhadas no item 2.8, adiante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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De início, nota-se uma aparente semelhança entre as diretrizes da responsabilidade 

ambiental administrativa e penal e o comando normativo do parágrafo único do artigo 944 do 

Código Civil. Apura-se o grau de regularidade da conduta do agente para efeitos de imputação 

do resultado derivado da aplicação da norma (advertência; sanção, ou multas, no âmbito 

administrativo; extensão da indenização, no âmbito civil; e penas restritivas de direito, no 

âmbito penal).  

Há, no entanto, uma diferença insuperável entre a responsabilidade civil ambiental e as 

demais: na primeira, o grau de reprovação da conduta do agente é (ou deve ser) irrelevante para 

fins de imputação da responsabilidade civil (em especial a ambiental, para o que interessa a este 

trabalho), especialmente naquilo que diz respeito ao escopo central de todo o sistema jurídico 

ambiental: a proteção do meio ambiente. O arcabouço legal vigente não dá qualquer margem 

para uma pretensa subjetivação da responsabilidade civil ambiental.  

O agir em conformidade só terá, em tese, alguma repercussão na quantificação da 

indenização 650 . Ou, como ventilado neste estudo, justificar uma atribuição distinta de 

responsabilidade por diferentes interesses jurídicos, por meio da aplicação de algumas 

excludentes de responsabilidade mesmo na responsabilidade civil ambiental.  

Por outro lado, nos âmbitos administrativo e criminal a apuração da culpa ou dolo do 

agente é imprescindível para a geração de reflexos legais naquelas esferas. E isso escancara a 

diferença do fundamento ético daqueles campos do direito em relação à responsabilidade civil: 

o caráter sancionador, punitivo.  

Assim, se as reflexões deste tópico não se prestam a embasar um movimento de 

subjetivação da responsabilidade civil ambiental, contribuem com as críticas dirigidas à 

tendência doutrinário-jurisprudencial de atribuir um assim chamado caráter pedagógico e 

 
Nos casos de reincidência, a multa será aplicada pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente imposta 

[...]”  

Instrução Técnica n. 030 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Código IT – 030, 

Atualizada em novembro/2019, Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-

content/uploads/sites/32/2020/01/Instru%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-30-

Crit%C3%A9rios-para-Valora%C3%A7%C3%A3o-de-Multa.pdf. Acessado em 05 de junho de 2021, p. 2. 
650 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 44. Para o autor, “[..] a irrelevância da gradação da culpa figura como 

importante característica da responsabilidade civil, em oposição à responsabilidade penal, onde o caráter 

punitivo recomenda a análise da intensidade do desvio cometido pelo agente. Isto não significa, todavia, que no 

âmbito civil, a gradação da culpa seja inteiramente inútil. Há hipóteses específicas em que o grau de culpa assume 

importância. Tais hipóteses, entretanto, não procuram atender a intuitos sancionatórios ou punitivos, voltados ao 

agravamento da responsabilidade do réu, mas, muito ao contrário, destinam-se a proteger o responsável civil de 

um ônus excessivo em certas situações”.  

https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2020/01/Instru%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-30-Crit%C3%A9rios-para-Valora%C3%A7%C3%A3o-de-Multa.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2020/01/Instru%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-30-Crit%C3%A9rios-para-Valora%C3%A7%C3%A3o-de-Multa.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-content/uploads/sites/32/2020/01/Instru%C3%A7%C3%A3o-T%C3%A9cnica-n%C2%BA-30-Crit%C3%A9rios-para-Valora%C3%A7%C3%A3o-de-Multa.pdf
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dissuasório a indenizações por danos extrapatrimoniais, inclusive no campo da 

responsabilidade civil ambiental 651. 

O sistema normativo brasileiro não comporta indenização civil com viés punitivo, ainda 

que no campo da responsabilidade civil ambiental. Não há espaço na norma para tanto, como 

visto quando da análise do artigo 944 do Código Civil. Aliás, esse raciocínio já foi, inclusive, 

avalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...] pois a punição é função que incumbe ao 

direito penal e administrativo [...]”652. 

 
651 ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL. SAIBRO. BEM 

DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL 

A QUO. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884, 927 e 952, DO CÓDIGO 

CIVIL CARACTERIZADA. RESTABELECIMENTO DO ENTENDIMENTO SINGULAR. 

I - Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada pela União objetivando condenação de sociedade empresária 

na obrigação de pagamento de dano moral coletivo, restauração de área degradada e ao pagamento de valor 

decorrente de extração ilegal de saibro. 

II - A ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância, determinando a ré a proceder a medida 

compensatória, com obrigação de fazer, bem como ao ressarcimento ao erário no valor correspondente à 

totalidade do minério irregularmente extraído. 

III - O Tribunal a quo reformou parcialmente o decisum para afastar a condenação consistente na execução de 

medida compensatória e para reduzir o valor indenizatório à metade. 

IV- A indenização deve abranger a totalidade dos danos causados ao ente federal, sob pena de frustrar o caráter 

pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a impunidade de empresa infratora, que praticou conduta grave com 

a extração mineral irregular, fato incontroverso nos autos. Precedente: AREsp n. 1.520.373/SC, Rel. Min. 

Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019. 

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, no sentido de restabelecer o valor indenizatório 

fixado pelo juízo monocrático. 

(AREsp 1676242/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 

01/12/2020) 
652 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO 

SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. 

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para vindicar 

indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador 

profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros 

elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são 

idôneos à sua comprovação; b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco 

integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, 

sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade 

civil para afastar a sua obrigação de indenizar; c) é inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos 

ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo; d) 

em vista das circunstâncias específicas e homogeneidade dos efeitos do dano ambiental verificado no ecossistema 

do rio Sergipe - afetando significativamente, por cerca de seis meses, o volume pescado e a renda dos pescadores 

na região afetada -, sem que tenha sido dado amparo pela poluidora para mitigação dos danos morais 

experimentados e demonstrados por aqueles que extraem o sustento da pesca profissional, não se justifica, em 

sede de recurso especial, a revisão do quantum arbitrado, a título de compensação por danos morais, em R$ 

3.000,00 (três mil reais); e) o dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não 

havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos; 

assim, se durante o interregno em que foram experimentados os efeitos do dano ambiental houve o período de 

"defeso" - incidindo a proibição sobre toda atividade de pesca do lesado -, não há cogitar em indenização por 

lucros cessantes durante essa vedação; f) no caso concreto, os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação arbitrada para o acidente - em atenção às características específicas da 

demanda e à ampla dilação probatória -, mostram-se adequados, não se justificando a revisão, em sede de recurso 

especial. 

2. Recursos especiais não providos. 
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O que se busca, com essas reflexões, é construir um raciocínio jurídico com alguma 

linearidade. Primeiro, parece haver elementos suficientes para se concluir que o sistema de 

responsabilidade civil brasileiro não alberga indenizações com caráter punitivo-sancionador, a 

despeito da existência de julgados em sentido diverso.  

Tanto por isso, a perquirição da conduta do agente, para fins da responsabilidade civil 

ambiental, pode servir para premiar um agente que aja em conformidade com o espírito da 

norma, exonerando-o de certas indenizações (dano moral coletivo, dano social, ou mesmo 

danos individuais), a partir da aceitação de algumas excludentes de responsabilidade, ou ao 

menos reduzindo seu encargo indenizatório.  

De todo modo, ainda que se entenda de forma diversa, a saber, pela irrelevância 

completa da conduta do agente, é necessário se concluir, para preservação de uma lógica do 

microssistema, que as indenizações no campo da responsabilidade objetiva não podem ser 

revestidas de caráter punitivo, porque não se pode punir quem não teve a conduta analisada, ou 

quem responde, civilmente, independentemente da conduta.  

Se por um lado, portanto, a relevância da conduta do agente não tem espaço o suficiente 

para dar contornos de subjetividade à responsabilidade civil ambiental, o cotejo entre as 

diferentes modalidades escancara a fragilidade lógico-jurídica da imputação de indenizações 

punitivas na modalidade objetiva de responsabilidade civil.  

Na casuística central do trabalho, notadamente a transferência de imóvel de interesse 

ambiental, a carência lógica de tal imputação fica ainda mais evidente: como se imputar a um 

adquirente de imóvel que não tenha sido o causador fático da degradação ambiental, uma 

indenização de caráter pedagógico? Porque querer travestir uma indenização de pena, com 

caráter educativo, a uma indenização imposta a um agente que não cometeu erro algum, e que 

está sujeito a um comportamento por consectário legal? 

 

3.5. Elementos para qualificação e quantificação da indenização 

 

Após revisão das teorias do nexo de causalidade, da legislação-base da responsabilidade 

civil ambiental e dos diferentes interesses jurídicos potencialmente tuteláveis pelo 

ordenamento, entende-se viável conceder tratamento mais benéfico àqueles agentes cujas 

condutas estejam em alinhamento com as ações de proteção ao meio ambiente, ainda que, por 

 
(REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 

05/05/2014) 
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consectário da responsabilidade objetiva, tais agentes venham a ser responsabilizados. Passa-

se então a buscar elementos práticos de aferição dessa regularidade.  

Em nível administrativo, o desenvolvimento de atividades que utilizam recursos naturais 

como insumos ou que, por qualquer modo, possam ser consideradas potencialmente poluidoras, 

é regulamentado pelos agentes públicos. Tal regulamentação se materializa por meio de 

licenças, alvarás de funcionamento, cadastros e assemelhados, sendo que “(o) licenciamento é 

a mais importante forma de controle, pois permite que a Administração Pública estabeleça 

condições e limites para o exercício das atividades”653.  

No que diz respeito à titularidade de bem imóvel ambiental rural, destaca-se entre tais 

regulamentações o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e as demais ações e iniciativas previstas 

no Programa de Regularização Ambiental (PRA), regulados pela Lei 12.651/2012, entre as 

quais o “[...] termo de compromisso, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e 

Alteradas e as cotas de reserva ambiental”.654  

Com relação ao desenvolvimento de atividades em geral, atreladas ao uso e ocupação 

de áreas de interesse ambiental, destacam-se os Estudos de Impacto Ambiental (EIA), o 

Relatório de Impacto Ambiental (Rima), o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental 

(Raias), que compõem o processo de licenciamento propriamente dito655, o qual, constatada a 

conformidade a atividade, deve levar à emissão das licenças dele decorrentes, conforme 

previsto na Resolução 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Vale ressaltar que a conclusão do processo de licenciamento ou a emissão das licenças 

em si, conforme as etapas do processo, não significam uma garantia de isenção de 

responsabilidade do agente. Aos órgãos licenciadores é facultado rever os termos e 

condicionantes das licenças emitidas a qualquer tempo, bem como fiscalizar o agente para 

verificação prática da conformidade da atividade desenvolvida com os limites autorizados.656  

Em linha com o raciocínio até aqui desenvolvido, o fato de o agente possuir todas as 

licenças necessárias para desenvolver suas atividades não deve exonerá-lo dos deveres de 

preservação e recuperação dos bens ambientais in natura, visto que tais deveres lhe podem ser 

exigidos em virtude da condição de titular do bem socioambiental. Na hipótese de a atividade 

do titular de um bem ambiental ser suficiente a qualifica-lo como poluidor, o dever de recuperar 

 
653 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Op. 

cit., p. 57. 
654 BURANELLO, Renato. Manual do Direito do Agronegócio, 2ª ed., São Paulo: Saraiva. 2018, p. 318. 
655 BURANELLO, Renato. Op. cit., p. 303. 
656 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. Op. 

cit., pp. 58/59.  
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o meio ambiente danificado passa a ser exigível também por força da regra geral de 

responsabilidade civil ambiental prevista na Política Nacional do Meio Ambiente, considerando 

o escopo da norma violada e a desnecessidade de perquirição de culpa.  

Por outro lado, admitida a hipótese que o titular do bem ambiental se enquadre no 

conceito de poluidor, não se vê obstáculo para que eventuais indenizações a título de danos 

extrapatrimoniais sejam afastadas ou tenham sua quantificação mitigada se o agente conseguir 

demonstrar que desenvolve suas atividades em conformidade, utilizando-se, entre outros 

elementos de prova, das licenças ambientais.  

A ideia de estimular os titulares de imóveis rurais socioambientais a regularizar seus 

respectivos cadastros mediante concessão de possíveis benefícios tem amparo legal. O inciso 

VI do parágrafo primeiro do artigo 1º-A da lei 12.651/2012657 prevê como um dos princípios 

da referida lei a “[...] criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a 

preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de 

atividades produtivas sustentáveis”. O parágrafo quarto do artigo 29 da mesma lei658, prevê, por 

sua vez, que os “[...] proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR 

até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização 

Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei.”.  

Há em curso, inclusive, programa denominado Análise Dinamizada do Cadastro 

Ambiental Rural (AnalisaCAR), pelo qual o Serviço Florestal Brasileiro pretende facilitar os 

processos de regularização do CAR, com vistas a acelerar a conclusão de tal registro, como 

importante mecanismo de diagnóstico e implementação de políticas de atividades agropecuárias 

e de proteção ao meio ambiente. Dentre outros elementos, o ente público sinaliza aos titulares 

dos bens ambientais as possíveis vantagens decorrentes da adesão ao programa, observadas 

algumas condições: acesso aos Programas de Regularização Ambiental (PRA) e às Cotas de 

 
657  “Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 

controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 

econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios: 

[...]” (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acessado em 03 

de junho de 2021). 
658 “Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre 

Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis 

rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 

de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento” 

(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acessado em 03 de 

junho de 2021).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
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Reserva Ambiental (CRA), a possibilidade de adesão à programas de Pagamento por Serviços 

Ambientais; e melhores condições de acesso ao crédito rural659.  

Havendo, portanto, reconhecimento legal e governamental que a regularização do 

imóvel rural socioambiental é um comportamento desejável, a contribuir (ao menos em tese) 

para a efetiva preservação do meio ambiente660, soa coerente reconhecer esse comportamento 

quando se analisa a pretendida responsabilização civil do agente.  

Sob essa perspectiva, o cadastro do imóvel junto ao CAR, a obtenção de licenças, nos 

diferentes níveis da Administração Pública, o desenvolvimento de atividades dentro dos 

parâmetros licenciados, podem ser considerados como indícios de que o agente atua em 

conformidade com os interesses de proteção ao meio ambiente, assim como outros critérios 

objetivos.  

Não se descarta, por exemplo, que a própria prova de regularidade registral do imóvel 

socioambiental seja uma evidência a sugerir um comportamento mais zeloso do titular. Sabe-

se que a situação imobiliária registral no Brasil é tema espinhoso, quiçá pela tumultuada 

evolução histórica do tema, desde o sistema de sesmarias, o hiato legislativo que viabilizou o 

regime de posses e o subsequente surgimento de leis que voltariam a favorecer a estrutura 

latifundiária então vigente, em detrimento do trabalhador rural661.  

O cenário, inclusive, é agravado pelo problema de grilagem de terras662, que contribui 

para e ao mesmo tempo escancara a falta de dados precisos sobre a situação imobiliária no 

 
659 Carta Informativa AnalisaCAR, do Serviço Florestal Brasileiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, p. 17. Disponível em: https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-

informativa-analisa-car/file. Acessado em 03 de junho de 2021.  
660 6. Benefícios da Análise Dinamizada [...] Para o meio ambiente Implementação efetiva do Código Florestal 

Brasileiro; Avanço na agenda da recuperação e recomposição florestal; Controle do desmatamento e 

monitoramento da vegetação nativa mantida nos imóveis rurais; Informações qualificadas para a criação e 

execução de políticas públicas de proteção florestal e combate ao desmatamento; Valorização dos ativos florestais 

por meio de instrumentos como as Cotas de Reserva Ambiental e Pagamentos por Serviços Ambientais.” Carta 

Informativa AnalisaCAR, do Serviço Florestal Brasileiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

pp. 17/20. Disponível em: https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-informativa-

analisa-car/file. Acessado em 03 de junho de 2021. 
661  FRANCO, Nancy Gombossy de Melo; GERBASI, Thiago Soares. Estatuto da terra: uma visão de sua 

aplicabilidade aos contratos agrários típicos celebrados por empresários. In: Estudos de direito do agronegócio, 

volume IV, Ano III (2019), Frederico Favacho e Tatiana Bonatti Peres (coord.). São Paulo: Chiado Books, pp. 

167/169. Os autores assim comentam, sobre o regime legal instituído a partir da entrada em vigor da Lei de Terras, 

em 1850: “Tal regime fundiário gerou absoluta desigualdade social e de poderio econômico entre o trabalhador 

livre (essencialmente escravos emancipados e imigrantes europeus) e os proprietários rurais, latifundiários. 

Evidência desta condição é que a Lei de Terras contribuiu para redução da imigração, já que aos estrangeiros, a 

princípio, não interessaria o trabalho assalariado” (p. 169).  
662 DEVISATE, Rogério Reis. Due dilligence agrária: segurança na aquisição das grandes propriedades rurais. 

In: Estudos de direito do agronegócio, volume IV, Ano III (2019), Frederico Favacho e Tatiana Bonatti Peres 

(coord.), São Paulo: Chiado Books, p. 27. Como apontado pelo autor: “Ademais, o grilo faz parte da nossa história, 

como no instituto do registro paroquial, que aceitava até declarações inexatas, num cadastro que não conferia 

direito algum aos ocupantes das terras (art. 94), embora haja até hoje absurdos casos de registros paroquiais 

levados diretamente a registro no cartório do RGI.”.  

https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-informativa-analisa-car/file
https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-informativa-analisa-car/file
https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-informativa-analisa-car/file
https://www.florestal.gov.br/documentos/car/analisacar/4820-carta-informativa-analisa-car/file
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Brasil, especialmente no que diz respeito aos imóveis rurais, cenário a ser combatido por 

dificultar a proteção ao meio ambiente, como apontado pelo supracitado programa AnalisaCAR 

(vide nota de rodapé 635).  

A reboque da regularização registral, também podem ser considerados como critérios 

de apuração da regularidade das condutas do titular os cadastros perante o Sistema Nacional de 

Cadastro Rural, enquanto indício de regularidade do imóvel rural perante o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Receita Federal do Brasil663. 

Em semelhante sentido, deve-se atribuir alguma relevância à satisfação da exigência 

legal relacionada à averbação do georreferenciamento do imóvel perante o respectivo cartório 

de registro de imóveis, considerando que o georreferenciamento é ferramenta a contribuir com 

a identificação do imóvel e assim mitigar eventuais imprecisões das bases de dados dos imóveis 

rurais no Brasil.664  

Da mesma forma, certificações emitidas por órgãos púbicos ou privados, a demonstrar 

a adoção de comportamentos mais benéficos ao meio ambiente, poderiam ter a mesma 

finalidade de servir como evidência de um comportamento desejável do agente, em termos 

ambientais. Como exemplos apenas, sem qualquer pretensão de limitar a ideia a tais 

organizações e respectivos certificados, citam-se certificações emitidas a partir de critérios 

definidos pela International Organization for Standardization (ISO)665, e de entidades como 

Rainforest Alliance666.  

Em síntese, a ideia é que titulares de bens ambientais que demonstrem evidências da 

regularidade da situação de direito das coisas a si atribuída ou da atividade por si desempenhada 

no imóvel possam ter tal comportamento avaliado positivamente, seja para fins de admissão de 

uma ou outra excludente de responsabilidade, no que diz respeito a interesses jurídicos que não 

a reparação do bem ambiental in natura, a partir da sugerida aplicação da teoria do escopo da 

norma violada; ou ao menos ter encargos indenizatórios reduzidos, à luz da leitura do parágrafo 

único do artigo 944 do Código Civil.  

De todo modo, consigna-se também que, qualquer que seja o critério em questão (CAR, 

regularidade registral, licenças, certificações etc.), é importante que o agente que invoque tal 

 
663 TERRA, Marcelo. BENTO, Gabriela G. Quartucci Guaritá. Imóvel rural e algumas questões registrarias. In: 

Revista AASP, Ano XXXVII, nº 134, 2017, p. 114. Os autores mencionam registros indispensáveis como o CCIR, 

e outros relativos à cumprimento das obrigações tributárias, como o Cafir e o Nirf, necessários para viabilizar o 

pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).  
664 Idem, p. 114. 
665 Disponível em https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html. Acessado em 05 de junho de 

2021.  
666 Disponível em https://www.rainforest-alliance.org/business/pt-br/. Acessado em 05 de junho de 2021.  

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.rainforest-alliance.org/business/pt-br/
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condição demonstre a idoneidade de tal documentação e a repercussão fática da alegada 

correção de sua situação jurídica no caso concreto. A temática registral há muito é objeto de 

fraudes667, os cadastros contêm por vezes conteúdos declaratórios668  que nem sempre são 

atestados pelos órgãos fiscalizadores. e a temática em torno das certificações de conformidade 

ambiental tem se deparado com práticas questionáveis de certificações sem critério, em prática 

conhecida como greenwashing, apenas para permitir que as entidades certificadas usem do 

chamado marketing verde em benefício de seus negócios. É relevante, portanto, verificar a 

idoneidade das instituições acreditadoras, sendo possível, para tanto, utilizar-se de bases de 

dados ligadas a agentes públicos em alguns casos669. 

 

3.6. Jurisprudência 

 

Lançadas as reflexões teóricas em torno dos potenciais deveres, obrigações e 

responsabilidades atreladas aos titulares de bens imóveis ambientais, e identificados os 

potenciais interesses juridicamente tuteláveis a partir da ocorrência de um dano ambiental, 

passa-se a analisar algumas casuísticas merecedoras de destaque, para que seja possível 

apresentar uma conclusão propositiva ao final do trabalho, o que será feito no capítulo 4, de 

fechamento.  

Pela aproximação com o tema central, escolheu-se analisar, de saída, a casuística 

relacionada à assim chamada obrigação propter rem, que deu origem à Súmula 623 do Superior 

Tribunal de Justiça. Na sequência serão também analisados julgados ligados à proteção 

ambiental frente a ocupações irregulares de imóveis, e decisões relativas à imprescritibilidade 

do dano ambiental.  

 

3.6.1. Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e a natureza propter rem dos deveres de 

preservação e recuperação ambiental 

 

 
667 DEVISATE, Rogério Reis. Due dilligence agrária: segurança na aquisição das grandes propriedades rurais. 

Op. cit., p. 27. 
668 Marcelo Terra e Gabriela G. Quartucci Guaritá Bento alertam que, no caso do CAR: “As informações do 

cadastro são declaratórias, de responsabilidade do proprietário ou do possuidor rural, [...] sendo que o registro 

da Reserva legal no CAR desobriga a averbação da aludida área no Cartório de Registro de Imóveis”. (Op. cit., 

pp. 117/118).  
669 Vide, por exemplo, mecanismo de pesquisa de instituições acreditadoras disponibilizado pelo INMETRO em 

http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?seq_tipo_relacionamento=5. Acessado em 05 de junho de 

2021.  

http://www.inmetro.gov.br/organismos/consulta.asp?seq_tipo_relacionamento=5
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Antes de se analisar o teor da Súmula e os julgados que a sucederam, para avaliar o 

posicionamento atual da Corte Superior, far-se-á breve resgate histórico do contexto que viria 

a culminar com a edição da súmula, o que veio a ocorrer em 2018.  

Ao final dos anos 1.990, o Superior Tribunal de Justiça entendia que o adquirente de 

uma área degradada não poderia ser responsabilizado pela degradação a que não tivesse dado 

causa, e por isso não poderia ser obrigado a recuperar tal dano ambiental. A título de exemplo:  

 

DANO AO MEIO AMBIENTE - AQUISIÇÃO DE TERRA DESMATADA - 

REFLORESTAMENTO - RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL 

- DEMONSTRAÇÃO. 

Não se pode impor a obrigação de reparar dano ambiental, através de restauração de 

cobertura arbórea, a particular que adquiriu a terra já desmatada. 

O artigo 99 da Lei nº 8.171/91 é inaplicável, visto inexistir o órgão gestor a que faz 

referência. 

O artigo 18 da Lei nº 4.771/65 não obriga o proprietário a florestar ou reflorestar suas 

terras sem prévia delimitação da área pelo Poder Público. 

Embora independa de culpa, a responsabilidade do poluidor por danos ambientais 

necessita da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. 

Recurso improvido. 

(REsp 218.120/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 24/08/1999, DJ 11/10/1999, p. 48) 
 

Como se extrai da ementa acima, prevalecia o entendimento de que não havia nexo de 

causalidade entre a conduta do novo proprietário (adquirir o imóvel) e o dano ambiental 

apontado, do que se concluía que o novo proprietário não poderia responder pelo ilícito causado 

por terceiro.  

A jurisprudência modificou-se a partir do início da década subsequente670, tendo-se 

construído entendimento que, à época, preocupou-se em dar efetividade à tutela do meio 

ambiente e evitar a percepção de que haveria um direito adquirido para poluir. Assim, além de 

passar a ser considerado parte legítima671 para figurar nas ações cominatórias de recuperação e 

restauração de áreas, passou a ser considerado responsável, por assumir o ônus de manter o 

imóvel sadio, sob a perspectiva ambiental, por se tratar, nos dizeres do Superior Tribunal de 

Justiça, de responsabilidade imposta por lei. Segue ementa de caso representativo do então novo 

entendimento:  

 

 
670 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 

causal. Op. cit., p. 158. 
671 “ADMINISTRATIVO. RESERVA FLORESTAL. NOVO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

1. O novo adquirente do imóvel é parte legítima passiva para responder por ação de dano ambiental, pois assume 

a propriedade do bem rural com a imposição das limitações ditadas pela Lei Federal. 

2. Cabe analisar, no curso da lide, os limites da sua responsabilidade. 

3. Recurso provido.” 

(REsp 222.349/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2000, DJ 

02/05/2000, p. 105) 
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ADMINISTRATIVO - DANO AO MEIO-AMBIENTE - INDENIZAÇÃO - 

LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO NOVO ADQUIRENTE. 

1. A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-ambiente é objetiva, 

mas se exige nexo de causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado 

(Lei 6.938/81). 

2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo 

proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a preservação, tornando-se 

responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la. 

3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 

4. Recursos especiais providos em parte. 

(REsp 327.254/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 03/12/2002, DJ 19/12/2002, p. 355) 
 

E tantos foram os julgados no mesmo sentido desde a mudança de entendimento, 

consolidando-se o entendimento de que o dever de restaurar, manter intacta ou recuperar área 

de proteção ambiental teria natureza propter rem672 , derivada de uma imposição ex lege. 

Prevalece nas decisões a preocupação em afastar a alegação de um direito adquirido de poluir, 

bem como a rejeição ao argumento de que a falta de delimitação administrativa ou registral da 

área de reserva legal seria suficiente para eximir o adquirente de responder pela recuperação. 

Nota-se também destaque dado ao cabimento de se exigir uma postura ativa do adquirente, no 

sentido de recuperar os processos ecológicos, quer dizer, não basta a omissão, o não poluir. 673  

 
672 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Novo código florestal, coord. Édis MIlaré, Paulo Affonso Leme Machado, 

2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 158. 
673  “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA FLORESTAL. NOVO PROPRIETÁRIO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o 

proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação 

de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. [...]” 

(REsp 263.383/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 187) 

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. CPC/73. RESERVA LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. ALEGATIVA DE OFENSA AO 

ART. 6º DA LINDB. AUSÊNCIA. FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO. 

REFLORESTAMENTO. OBRIGAÇÃO PROTER REM E EX LEGE. ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 

INAPLICABILIDADE. [...] 

3. A garantia do direito adquirido não pode ser invocada para mitigar o dever de salvaguarda ambiental, não 

servindo para justificar o desmatamento da flora nativa, a ocupação de espaços especialmente protegidos pela 

legislação, tampouco para autorizar a continuidade de conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente. O dever 

de assegurá-lo, por seu turno, não se limita à proibição da atividade degradatória, abrangendo a obrigatoriedade 

de se conservar e regenerar os processos ecológicos. [...] 

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignou que a obrigação de demarcar, averbar e restaurar 

a área de reserva legal constitui dever jurídico que se transfere automaticamente ao adquirente ou possuidor do 

imóvel, consubstanciando-se obrigação propter rem e ex lege. Trata-se de dever que independe da existência de 

floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo ao proprietário ou adquirente do bem imóvel 

a adoção das providências necessárias à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos 

limites percentuais previstos em lei. 

6. Não é possível aplicar-se o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal. Primeiramente, porque a dispensa 

da recomposição florestal, consoante esse normativo, estaria limitada aos casos em que a supressão da vegetação 

nativa tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o que 

não ocorre in casu, pois a determinação constante do acórdão refere-se à implantação da reserva legal, mediante 

projeto a ser aprovado pelas autoridades competentes, de acordo com as disposições do Decreto 6514/08 e do 

Decreto 7029/09. Revisar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Em segundo lugar, porque não 



212 
 

A doutrina, contudo, destaca um ponto de atenção que acompanhou nessa mudança de 

entendimento:  

 

Até o ano de 2002, o rumo do Superior Tribunal de justiça era no sentido de tratar os 

institutos da responsabilidade civil ambiental e da obrigação propter rem de forma 

adequada, como institutos distintos. O posicionamento se altera quando a Corte inicia 

a entender que o cumprimento da função social da propriedade, no que concerne à 

conservação do imóvel, se equipararia à responsabilidade ambiental, pois seria 

obrigação do proprietário reparar os danos perpetrados por proprietários antigos e por 

tal razão dever-se-ia prescindir do nexo causal.674 

 

De fato, ao se analisar alguns dos julgados que se seguiram até a edição da Súmula 

623, identifica-se a problemática apontada acima, inclusive em alguns dos casos que serviram 

de precedentes para o entendimento sumular675.  

 
se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato 

jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de 

proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedente em caso análogo: 

AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/03/2014. 

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” 

(REsp 1.381.191/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª 

REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016) 

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE 

RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO 

FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE 

RESERVA LEGAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 

2. No presente Agravo Interno, a agravante sustenta omissão em relação a pontos não trazidos anteriormente, 

razão pela qual não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto, ante a inovação recursal. 

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a 

área de reserva legal constitui dever jurídico que se transfere automaticamente ao adquirente ou possuidor do 

imóvel, consubstanciando-se obrigação propter rem e ex lege. Trata-se de dever que independe da existência de 

floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo ao proprietário ou adquirente do bem imóvel 

a adoção das providências necessárias à restauração ou à recuperação delas, a fim de readequar-se aos limites 

percentuais previstos em lei. 

4. Inaplicável o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal. A um, porque a dispensa da recomposição florestal, 

consoante esse normativo, estaria limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa tenha observado os 

percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, o que não ocorre no caso, pois a 

determinação constante do acórdão refere-se à implantação da reserva legal, mediante projeto a ser aprovado 

pelas autoridades competentes. Revisar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. A dois, porque não 

se emprega norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato 

jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de 

proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. 

5. Agravo Interno não provido.” 

(AgInt no AREsp 910.486/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/02/2017, DJe 18/04/2017) 
674 MILARÉ, Édis. MORAIS, Roberta Jardim de. DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Op. cit., p. 32. 
675 AgInt no REsp 1404904 MG 2013/0316892-0 Decisão:02/02/2017, DJe DATA:03/03/2017; REsp 1276114 

MG 2011/0149439-7 Decisão:04/10/2016, DJe DATA:11/10/2016; REsp 1622512 RJ 2015/0315713-6, 

Decisão:22/09/2016, DJe DATA:11/10/2016; AgRg no REsp 1254935 SC 2011/0113562-2, Decisão:20/03/2014, 

DJe DATA:28/03/2014; AgRg no REsp 1367968 SP 2012/0004929-3, Decisão:17/12/2013, DJe 

DATA:12/03/2014; REsp 1247140 PR 2011/0076243-2 Decisão:22/11/2011, DJe DATA:01/12/2011, RSTJ 

VOL.:00238 PG:00166; REsp 1090968 SP 2008/0207311-0 Decisão:15/06/2010, DJe DATA:03/08/2010, RSSTJ 

VOL.:00048 PG:00155, RSTJ VOL.:00239 PG:00362; REsp 1179316 SP 2009/0235738-6 Decisão:15/06/2010, 
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Por um lado, há casos como o Recurso Especial 1.179.316/SP676, no qual o Ministro 

Teori Albino Zavascki destaca que a imputação de comportamentos de conservação e 

recuperação in natura têm “[...] como fonte a própria lei e por incidir sobre as propriedades em 

si, (b) configura dever jurídico (obrigação ex lege) que se transfere automaticamente com a 

transferência do domínio (obrigação propter rem)”. A decisão parece indicar, portanto, que os 

deveres de conservação e recuperação têm caráter de dever originário, distinto da hipótese de 

responsabilidade civil prevista no artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente aos 

poluidores em geral. No mesmo sentido o entendimento exarado pelo Ministro Humberto 

Martins por ocasião do julgamento do Agravo Regimental 1.367.968 SP, em que se ratificou a 

natureza real do dever de conservação: 

 

AMBIENTAL. [...] INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. 

OBRIGAÇÃO PROPTER REM E EX LEGE. [...] A jurisprudência desta Corte está 

firmada no sentido de que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm 

natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, 

independente do fato de ter sido ou não o proprietário o autor da degradação 

ambiental. Casos em que não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes 

do dever de recuperar a área de preservação permanente. 3. Este Tribunal tem 

entendido que a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal nas 

propriedades rurais configura dever jurídico (obrigação ex lege) que se transfere 

automaticamente com a mudança do domínio, podendo, em consequência, ser 

imediatamente exigível do proprietário atual. [...]677  

 

A decisão destaca que nessa casuística não há que se falar em culpa ou nexo causal 

entre a conduta do titular do direito real ou da posse, haja vista se tratar de dever jurídico 

originário.  

 
DJe DATA:29/06/2010, RSTJ VOL.:00238 PG:00133; EREsp 218781 PR 2002/0146843-9 Decisão:09/12/2009, 

DJe DATA:23/02/2012, RSTJ VOL.:00238 PG:00317. 
676 "[...] MEIO AMBIENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL EM PROPRIEDADES RURAIS: 

DEMARCAÇÃO, AVERBAÇÃO E RESTAURAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO EX 

LEGE E PROPTER REM, IMEDIATAMENTE EXIGÍVEL DO PROPRIETÁRIO ATUAL. 

[...] Em nosso sistema normativo (Código Florestal - Lei 4.771/65, art. 16 e parágrafos; Lei 8.171/91, art. 99), a 

obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal nas propriedades rurais constitui (a) limitação 

administrativa ao uso da propriedade privada destinada a tutelar o meio ambiente, que deve ser defendido e 

preservado 'para as presentes e futuras gerações' (CF, art. 225). Por ter como fonte a própria lei e por incidir sobre 

as propriedades em si, (b) configura dever jurídico (obrigação ex lege) que se transfere automaticamente com a 

transferência do domínio (obrigação propter rem), podendo, em consequência, ser imediatamente exigível do 

proprietário atual, independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do adquirente ou de outro nexo 

causal que não o que se estabelece pela titularidade do domínio. [...]" 

(REsp 1.179.316/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, 

DJe 29/06/2010).  
677  AgRg no REsp 1367968/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 12/03/2014. 
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Por outro lado, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.090.968 SP678, o 

Ministro Luiz Fux parece atribuir à responsabilidade de reparação do dano ambiental uma 

natureza propter rem, o que dá margem à interpretação se todo o entendimento externado 

deveria incluir a responsabilidade civil por todo e qualquer interesse jurídico tutelado, 

sugerindo tratar-se de uma responsabilidade ambulatória.  

Chama a atenção, ainda, o fato de que a decisão faz referência à Lei 8.171/1991, que 

também traz em seu bojo deveres exigíveis de proprietários, beneficiários da reforma agrária e 

agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais (artigo 19, parágrafo único679). O 

aparente equívoco conceitual parece se repetir por ocasião dos julgamentos do Recurso Especial 

1.622.512 RJ e do Agravo Regimental 1.254.935 SC: 

 

[...] DANO AO MEIO AMBIENTE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO 

DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. [...] A Caixa Econômica 

Federal sustenta que 'as construções questionadas pelo Ministério Público como 

causadoras de danos ambientais não foram realizadas pela Caixa Econômica Federal, 

mas sim por terceiros que ocuparam a área muito antes da área ser transformada em 

uma APA Área de Proteção Ambiental'. O STJ possui entendimento pacífico de que 

a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, 

como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário 

condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. [...]680  

 

[...] DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. NATUREZA 

PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER 

E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. [...] A jurisprudência do STJ está firmada no 

sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente 

permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm 

natureza propter rem. [...]681 

 

Ao enfrentar o desenvolvimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que 

viria a desaguar na Súmula 623, notadamente o conteúdo do REsp 1.622.512 acima 

mencionado, Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater escancara o equívoco: 

 
678 "[...] DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS 

RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE 20%.  

[...] A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, 

§ 1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao 

terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. [...] 2. A obrigação de reparação dos danos 

ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não 

sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou 

o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, 

obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, 

em prol do interesse coletivo. [...]"  

(REsp 1090968 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 03/08/2010) 
679 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm. Acessado em 13 de junho de 2021.  
680 REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 

11/10/2016. 
681 AgRg no REsp 1254935/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/03/2014, DJe 28/03/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm
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Na verdade, o que era tido como pacífico na jurisprudência do STJ era que as 

obrigações previstas no Código Florestal tinham natureza propter rem, não a 

responsabilidade civil como um todo (dever de indenizar). Contudo, segundo o 

julgado, a própria responsabilidade civil aderiria à propriedade, de modo que o novo 

proprietário não apenas assumiria obrigações referentes à conservação do imóvel 

(função socioambiental da propriedade), mas também aquelas derivadas do princípio 

do poluidor-pagador, assumindo uma posição totalmente equiparada àquela de quem 

cometeu o ilícito. Em outras palavras, por essa teoria, seria possível exigir do 

proprietário não só que adeque sua propriedade à legislação ambiental, por meio da 

recomposição de áreas degradadas, mas também que pague indenização/compensação 

por danos a terceiros e à coletividade [...].682 

 

De fato, os dois excertos parcialmente transcritos acima não deixam dúvidas de que o 

entendimento ali exarado é de que o novo titular de um bem ambiental pode ser 

responsabilizado por todos os danos derivados da conduta do proprietário anterior. O segundo 

julgado, em especial (REsp 1254935), é inquestionável nesse sentido, conjugando o verbo “ter” 

no plural, atribuindo incontestavelmente o caráter propter rem às “obrigações de fazer, de não 

fazer e de indenizar”. 

Portanto, a despeito de a mudança de entendimento ocorrida no início deste milênio 

ter caminhado num sentido de valorização do meio ambiente, parece faltar lapidação técnico-

jurídica na conceituação dos institutos jurídicos envolvidos e, consequentemente, na 

identificação dos remédios legais a que os diferentes agentes (titulares e poluidores, conceitos 

não necessariamente concomitantes sobre a mesma pessoa) estão sujeitos.683 A deficiência 

conceitual refletiu-se no texto da Súmula, que veio a ser assim redigida: “As obrigações 

ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou 

possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”684.  

O verbete sumular sustenta, portanto, que as obrigações ambientais (ali grafadas no 

plural) possuem caráter propter rem. Daí se pode argumentar, por outro lado, que a referência 

 
682 ZAPATER, Tiago Cardoso Vaitekunas. Obrigação propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. 

Distinções e consequências. Terras devolutas e reparação integral. In: Prática do direito ambiental na defesa dos 

interesses de empresas privadas / organização Letícia Yumi Marques, Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater, 1ª ed., 

São Paulo: Letras Jurídicas, 2019, pp. 334/335.  
683 Roberta Jardim de Morais sustenta ser “[...] necessário lembrar, no entanto, que as obrigações ambientais 

propter rem não se confundem com a responsabilidade civil ambiental. A delimitação das diferenças entre tais 

institutos se mostra imprescindível para avaliar a Súmula n. 623, principalmente em razão dos sujeitos que podem 

por ela ser alcançados. Com efeito, a Súmula não pode ser utilizada para que a obrigação propter rem seja 

imposta em desconformidade com os elementos que lhe são intrínsecos[...]”. (MORAIS, Roberta Jardim de. 

Súmula 623 STJ: obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do 

proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. In: Súmulas do STJ em matéria ambiental 

comentadas: um olhar contemporâneo do direito ambiental ao judiciário /organizadoras Cristiane Jaccoud, 

Luciana Gil, Roberta Jardim de Moraes, Londrina: Toth, 2019, pp. 157/158). 
684  SÚMULA 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=623&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=S

UNT. Acessado em 17 de junho de 2021.  

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=623&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=SUNT
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=623&tipo=sumula+ou+su&tipo_visualizacao=RESUMO&b=SUNT
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ao vocábulo “obrigações” no plural diria respeito às obrigações de conservar, restaurar e 

recuperar, as quais foram com frequência mencionadas pelos julgados do Superior Tribunal de 

Justiça que antecederam a Súmula. Por outro lado, o texto permite concluir que, ao menos 

gramaticalmente, qualquer obrigação derivada de um ilícito ambiental carregue o alegado traço 

ambulatório. Fato é que a literalidade da Súmula não afasta a possibilidade da argumentação, 

tanto assim que alguns dos julgados atinentes ao tema, proferidos após a edição da Súmula, 

continuam a trazer a confusão.  

Das dezessete decisões proferidas posteriormente à publicação da Súmula 623685, oito 

sugerem que estariam a tratar apenas do dever de restauração ou recuperação in natura. Essa 

conclusão deriva no mais das vezes, mais de uma aparente limitação dos pedidos deduzidos na 

ação do que propriamente por um entendimento de que a responsabilidade legal do atual titular 

seria limitada a tal interesse jurídico686.  

Outros cinco casos apresentam abordagem genérica quanto aos potenciais interesses 

juridicamente tuteláveis cujas indenizações poderiam ser reclamadas com fundamento no 

entendimento sumulado, sendo inviável deduzir alguma orientação clara de tais julgados em 

torno da problemática em análise687. 

 
685 Ao navegar pelo repositório oficial de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir da identificação 

da Súmula 623, é possível aplicar um comando que leva aos “Acórdãos posteriores à súmula”: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+pro

x10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%

22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-

stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+

%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+

ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%2

9+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+

ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+resp

onsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+

ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%

24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212. 

Acessado em 14 de junho de 2021.  
686 AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/05/2021, DJe 24/05/2021; AgInt no AREsp 707.607/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1738555/PR, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020; AgInt no 

AREsp 1458682/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

12/11/2019, DJe 19/11/2019; REsp 1713532/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/09/2019, DJe 18/10/2019; REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1410897/MS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019; AgInt no AREsp 

820.524/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, 

DJe 05/04/2019.  
687 AgInt no AgInt no REsp 1727369/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020; AgInt no REsp 1708969/SP, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020; AgInt no 

REsp 1548369/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&livre=%28+%28+%28%28%28%28%22000623%22+prox10+stj%29+prox5+sum%29.ref.+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj4+%28%22623%22%2Fstj+ou+%22623%22-stj%29%29+ou+%28%28sum%24+ou+verbete%24+ou+enunciado%24%29+adj2+%22623%22%29%29+com+%28%28tribunal+adj2+cidadania%29+ou+%28%24est%3F+adj+%28sodal%EDcio+ou+corte%29%29+ou+stj+ou+%28corte+prox3+superior+prox3+justica%29+ou+%28superior+prox2+tribunal+prox3+justica%29%29%29+n%E3o+%28%28%22623%22+ou+%220623%22%29+prox4+%28vinculante+ou+%24stf+ou+suprem%24+ou+informativo%24+ou+excelso%29%29+%29+ou+%28+ambient%24+mesmo+%28obriga%E7%24+ou+responsa%24+ou+dano+ou+desmata%24+ou+degrad%24%29+mesmo+%28propter+ou+adere+ou+%28%28novo+ou+antigo+ou+anterio%24%29+adj2+%28proprietario+ou+adquirente%29%29%29+mesmo+%28proprietario%24+ou+possuidor+ou+adquirente+ou+adere+ou+atual%29+%29+%29+e+%40dtde%3E%3D20181212
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Por fim, três decisões abordam a possibilidade da alegada responsabilidade propter 

rem envolver também a reparação de danos para além da recomposição in natura, sendo que 

duas delas o fazem frontal e expressamente, exatamente em choque com as críticas doutrinárias. 

Uma das decisões, inclusive, sustenta que a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido 

indenizatório pode ser proposta contra o titular atual do imóvel, enquanto sujeito desconhecido 

(e, portanto, sequer identificado ou qualificado na ação).688  

Ao que se pode concluir dessa revisão pós-súmula, portanto, o equívoco apontado pela 

doutrina em torno da confusão conceitual entre o dever real de recuperação ambiental e a 

responsabilidade civil persiste no âmbito da Corte Superior. Vide, por exemplo, excerto do 

julgamento do Recurso Especial 1856089/MG, um dos três casos referenciados acima como 

acolhedores da ideia de uma responsabilidade ambulatória, aderente ao bem: 

 

[...] Diante desse contexto, pode-se notar que, de fato, o acórdão recorrido foi de 

encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, a qual 

estabelece que a responsabilidade decorrente da existência de dano ambiental se adere 

à propriedade, sendo admissível cobrá-la do proprietário ou possuidor atual e/ou dos 

anteriores, à escolha do credor [...]  

(AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) 

 

A aplicação da Súmula de forma tão abrangente, e tecnicamente inadequada, leva à 

inadvertida conclusão de que o novo titular seria responsável solidário por todas as pretensões 

potencialmente exercíveis pelo credor diante do proprietário anterior, incluindo as indenizações 

por dano interino, dano moral coletivo ou dano social (conforme abordados em tópico anterior). 

A insegurança jurídica de tal contexto interpretativo se expande quando se atrela a tal 

entendimento o alegado caráter da imprescritibilidade do dano ambiental (o qual será objeto de 

análise no próximo tópico).  

Para a doutrina, contudo, não há base teórica a sustentar que a responsabilidade civil 

adira ao bem imóvel689. Tampouco se admite, como adverte Maurício Bunazar, “[...] que a 

causação do dano ambiental anterior à aquisição do imóvel rural está unida por nexo de 

causalidade à conduta omissiva do seu adquirente”690. O negócio jurídico de aquisição de 

 
04/06/2020; AgInt no REsp 1674193/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020.  
688 REsp 1905367/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 

14/12/2020; AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

22/06/2020, DJe 25/06/2020; REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019.  
689 ZAPATER, Tiago Cardoso Vaitekunas. Obrigação propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. 

Distinções e consequências. Terras devolutas e reparação integral, Op. cit., p. 335. 
690 BUNAZAR, Maurício. Op. cit., p. 96. 
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propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem imóvel, bem como o exercício da posse 

em si, não podem ser considerados como nexo de causalidade entre a conduta originalmente 

danosa do titular anterior e o atual titular.  

Há dois institutos jurídicos distintos: o dever originário imposto por lei ao titular do 

bem ambiental; e o instituto da responsabilidade civil ambiental, a incidir sobre o sujeito 

enquadrado como poluidor em virtude da atividade por si desenvolvida.  

Édis Milaré, Roberta Jardim de Morais e Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira Dias, 

ao abordar os deveres de preservação e recuperação, assim se posicionam, para distinguir os 

deveres de preservação da responsabilidade civil: 

 

Cristalino aqui que as obrigações em causa se relacionam ao imóvel e não a um sujeito 

a ser eventualmente caracterizado como poluidor direto ou indireto. O cumprimento 

de tais obrigações independe da existência de ambos. O dever de conservação do 

imóvel é inerente ao direito de propriedade, em nada se relacionando com a 

responsabilidade reparatória. Desse modo, o que se transmite para os novos 

proprietários não é a obrigação de reparar um dano causado no imóvel, mas a 

obrigação de conservá-lo, o que poderá ou não implicar em sua restauração, para que 

sua função social possa ser cumprida. A obrigação propter rem estará sempre atrelada 

ao bem, enquanto a responsabilidade civil ambiental estará sempre vinculada a um 

sujeito. Em uma palavra, os institutos não se confundem. A obrigação propter rem 

deriva de um direito real estabelecido sobre determinado bem e a responsabilidade 

civil ambiental, da qual decorre o dever de reparar ou indenizar, tem origem na 

ocorrência de um dano e na constatação do nexo de causalidade entre a atividade 

desenvolvida por alguém, de forma direta ou indireta, e o dano em questão. 

Depreende-se, assim, que a responsabilidade civil ambiental não “adere” a um bem, 

sob pena de se afrontarem por completo os fundamentos do instituto, afastando-se de 

um de seus requisitos essenciais, qual seja o nexo de causalidade. 691 

 

Também sustentando se tratar de dois institutos distintos, Marina Monné de Oliveira 

aponta que: 

 

Nota-se, pelo fato de a obrigação propter rem ambiental decorrer da relação jurídica 

real com um bem, a descaracterização dos atributos da propriedade, causada, por 

exemplo, por uma degradação ambiental, deve ser ajustada pelo titular do direito real, 

independentemente dele ter dado causa a essa descaracterização. [...] 

Enquanto na imputação de responsabilidade civil a obrigatoriedade de reparar 

depende da causação direta ou indireta da poluição, a obrigação propter rem demanda 

o resguardo dos atributos do bem por conta da relação de dominialidade e da função 

socioambiental, e não da causação. A primeira é reparatória; a segunda, não 

necessariamente. A primeira envolve todas as dimensões do dano; a segunda, apenas 

dimensões que se relacionem à conservação do bem. A primeira se volta para o sujeito 

(poluidor); a segunda, para o bem (imóvel), já que a ele se atrela e com ele se 

transmite.692  
 

 
691 MILARÉ, Édis. MORAIS, Roberta Jardim de. DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Op. cit., p. 35. 
692 OLIVEIRA, Marina Monné. Áreas contaminadas: responsabilidade e incentivos para a remediação. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 79.  
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Em semelhante sentido, Maurício Bunazar não apenas sustenta que imputação de dever 

ao titular não se trata de responsabilidade civil, como pondera que: 

 

A Lei nº 12.651/2012, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro, [...] traz em 

seu artigo 7º a imposição ao proprietário da observância de verdadeiro dever propter 

rem de recompor área de reserva legal, sem fazer qualquer menção à existência ou 

não da necessidade de tal recomposição quando de sua aquisição. Esse dever do 

proprietário é autônomo, tem por fonte direta a lei, nada tendo que ver com 

responsabilidade civil.693 

 

É dizer, além de segregar a imputação de comportamento de restauração do instituto 

da responsabilidade civil, o citado autor sustenta que os comportamentos impositivos de 

conservação e restauração não se tratam de obrigação propter rem no sentido técnico e estrito 

de uma obrigação, e sim uma derivação de um dever real. Reaviva-se aqui as conclusões 

alcançadas pelo citado autor no capítulo 2.  

A obrigação propter rem pressupõe a existência de relação jurídica entre credor e 

devedor; o crédito está inserto na esfera de disponibilidade do credor, a obrigação ganha 

destaque com a transmissão do bem e, ainda, tem a si ligado o instituto do abandono liberatório.  

A despeito da dupla titularidade do imóvel enquanto bem ambiental, concluiu-se que 

não há relação jurídica prévia entre o titular do bem ambiental (polo do devedor) e a 

coletividade enquanto titular do direito ao meio ambiente saído (polo do credor), pois o dever 

de conservação do bem emana do exercício de um direito sobre a coisa, de uma situação jurídica 

titulada por um agente, e não de um negócio jurídico ou outra situação apta a constituir uma 

relação jurídica entre os polos da relação obrigacional, no sentido técnico de relação jurídica.  

No que diz respeito à disponibilidade da prestação, parece inconteste que o credor da 

obrigação de conservação não pode abdicar de exigi-la, dado o interesse coletivo que depende 

da regular satisfação de tal obrigação. O adimplemento das obrigações propter rem, como das 

obrigações em sentido estrito em geral (derivadas dos negócios jurídicos), interessam apenas 

ao credor, a quem é facultado, portanto, exercer ou não a pretensão creditícia.  

Indaga-se, por fim, o significado e extensão da alegada transmissibilidade da 

obrigação 694 , contida inclusive nos textos legais. Por um lado, não se questiona o efeito 

atribuído pela doutrina de se identificar o atual titular do domínio da coisa como legitimado a 

responder pela obrigação695. A possibilidade, contudo, não parece guardar conexão com a 

 
693 BUNAZAR, Maurício. Op. cit., p. 96/97. 
694 MORAIS, Roberta Jardim de. Op. cit., p. 162. A autora sustenta que “(a) ambulatoriedade que permeia as 

obrigações propter rem é compreendida como a orientação no sentido de que tal obrigação acompanha o direito 

real sempre que o titular o transmita a outra pessoa. O acessório segue o principal.”. 
695 Idem.  
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alegada transmissibilidade da obrigação. O dever de conservação e restauração é autônomo, 

originário, atrelado ao fato jurídico de se exercer sobre o bem algum direito das coisas. Não 

tem origem no negócio jurídico da transmissão.  

Pouco importa, por exemplo, se o poluidor originário é o alienante direito ou algum 

proprietário anterior a esse, para se exigir do atual titular a pertinente obrigação derivada do 

dever de recuperação e conservação do bem. De igual modo, eventual modo de aquisição 

originária de um direito real sobre um bem ambiental por meio de usucapião, por exemplo 

(desvinculado de qualquer alienante, portanto), tampouco exoneraria o originário titular do 

dever ínsito de conservação e recuperação. 

Assim, a ênfase dada ao propalado caráter ambulatório da obrigação propter rem se 

prestaria mais a eximir proprietários anteriores da tutela cominatória de fazer (restaurar), 

mesmo que a degradação ambiental tivesse ocorrido enquanto a titularidade do bem tenha 

estado na esfera de direitos desses.  

No entanto, ainda que, sob tal entendimento, o alienante estivesse dispensado da 

obrigação propter rem por força da transmissão da titularidade do bem, o proprietário anterior 

que tenha causado dano ambiental incorreu em violação dos deveres de conservação e 

preservação do meio ambiente cometeu um ilícito absoluto, pois descumpriu um dever geral de 

abstenção (não causar dano ambiental). O inadimplemento absoluto sujeita o causador do ilícito 

(alienante) a responder pela reposição do equivalente (à luz das considerações deste trabalho, 

restauração do dano in natura), e pelas perdas e danos derivados do ilícito absoluto, como o 

dano interino, o dano moral coletivo ou o dano social, com fundamento no artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

A alienação do imóvel não parece ter o condão de eliminar essa responsabilidade sobre 

o ex-proprietário, porque a responsabilidade adere ao sujeito, e não à coisa. A leitura proposta 

por alguns dos julgados posteriores à edição da Súmula parece sugerir que a posição de devedor 

relativa àquele processo obrigacional reparatório advindo do ilícito pelo alienante seria 

mutável, de acordo com a discricionariedade do credor. Tal raciocínio é equivocado e deve ser 

combatido.  

Certo é que o adquirente de tal imóvel, por sua vez, estaria adstrito aos deveres reais 

de conservação e recuperação, por força dos dispositivos de lei. No entanto, como não existe 

responsabilidade ambulatória, e como o adquirente não substitui o alienante no processo 

obrigacional anterior (é dizer, o adquirente não toma do alienante a posição de devedor no 

vínculo obrigacional já existente), esse adquirente só poderá ser responsabilizado civilmente, 
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nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente, se também violar o seu dever. Se isso 

ocorrer, o alienante passa a inaugurar processo obrigacional próprio.  

Conclusão semelhante é apresentada por Tiago Cardoso Vaitekunas Zapater, ainda que 

sem adentrar em qualquer ponderação sobre as diferenças entre os institutos do dever e da 

obrigação em sentido estrito: 

 

Ou seja, quando a obrigação propter rem é descumprida, gerando responsabilidade 

civil, ela ganha autonomia e se desvincula do bem imóvel, ligando-se ao causador do 

dano. Tanto que, com a transmissão da propriedade, o antigo proprietário não se exime 

da responsabilidade pelos danos a que deu causa com o uso nocivo do imóvel (sejam 

danos a terceiros ou ao meio ambiente). Para que o novo proprietário seja também 

civilmente responsável, obrigado a pagar indenização/prestar compensação pelo 

passado, seria preciso algum nexo causal que o colocasse na categoria de poluidor 

indireto696. 

 

O adquirente, por sua vez, se lograr cumprir com seu dever de conservação tão logo se 

torne titular de algum direito real (ou de posse) sobre o bem ambiental, não estará constituído 

em mora e, portanto, não poderá responder pelos efeitos do inadimplemento.  

Roberta Jardim de Morais desenvolve reflexão interessante em ensaio sobre a Súmula 

623, analisando quatro casuísticas possíveis: a) dano causado pelo proprietário, em que há 

coincidência dos deveres reais e da responsabilidade civil ambiental; b) dano causado pelo 

alienante, hipótese em que o adquirente responderia pelo dever de conservação, e o alienante 

por outros interesses juridicamente tuteláveis, posto que poluidor; c) dano causado pelo 

adquirente, hipótese em que, naturalmente, o alienante não sofreria qualquer interferência em 

sua esfera de direitos, por ausência de nexo com o evento danoso; e d) proprietário adquire bem 

danificado, queda-se omisso (não restaura) e aliena-o para terceiro697.  

Nessa última hipótese, o proprietário intermediário, no entender da citada autora, não 

responderia, porque a mera omissão desse ex-proprietário em não recuperar o imóvel que já 

adquiriu danificado não poderia ser considerada um nexo causal suficiente a responsabilizá-lo 

como poluidor indireto, posto que não relacionado diretamente à origem do dano: 

 

Nem se há de falar aqui que a eventual omissão caracterizaria um novo nexo causal 

baseado na continuidade do dano. Não! O nexo causal ensejador da responsabilidade 

civil ambiental é aquele que de forma direta ou indireta dá origem ao dano. Sua não 

regressão não pode ser imputada a terceiro cuja atividade não tem qualquer relação 

com a origem do dano.698 

 
696 ZAPATER, Tiago Cardoso Vaitekunas. Obrigação propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. 

Distinções e consequências. Terras devolutas e reparação integral, Op. cit., p. 337. Destaques no original. Em 

nota de rodapé nº 13, atrelada ao texto citado, o autor cita como exemplo de adquirente equiparável ao poluidor 

indireto aquele que “[...] não tiver tomado todas as cautelas necessárias na aquisição do imóvel. [...]”. 
697 MORAIS, Roberta Jardim de. Op. cit., pp. 163/165. 
698 MORAIS, Roberta Jardim de. Op. cit., p. 175 (destaques no original). 
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Assim, se já não incide mais sobre aquele agente o dever de conservação e restauração 

de natureza real, e aquele agente não pode ser responsabilizado com fundamento no artigo 14 

da Política Nacional do Meio Ambiente, não haveria como se imputar ao dito agente qualquer 

conduta reparatória, segundo a citada autora, por ausência de nexo causal entre a conduta 

omissiva do atual proprietário e a origem do dano. 

O entendimento parece conflitar com precedentes do Superior Tribunal de Justiça com 

relação à possibilidade de aplicação do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente ao 

agente omisso, enquanto poluidor indireto. Para o Superior Tribunal de Justiça consolidado 

entendimento de que, “(p)ara o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, 

equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, [...]”699. Haveria espaço, nessa 

casuística do adquirente omisso, para se minimizar a importância da omissão a ponto de 

considerar rompido o nexo causal entre a omissão do adquirente e o evento danoso causado 

pelo alienante? 

O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu por exonerar possíveis poluidores 

indiretos em certos casos. Um caso emblemático envolveu a análise da possível 

responsabilidade dos adquirentes das cargas transportadas pelo Navio Vicuña, que explodiu no 

porto de Paranaguá – PR em 2004. Por ocasião dos julgamentos dos Recursos Especiais 

1602106/PR e 1596081/PR, ambos de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Segunda Seção, julgados em 25/10/2017, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese do 

Repetitivo 937: 

 

As empresas adquirentes da carga transportada pelo navio Vicuña no momento de sua 

explosão, no Porto de Paranaguá/PR, em 15/11/2004, não respondem pela reparação 

dos danos alegadamente suportados por pescadores da região atingida, haja vista a 

ausência de nexo causal a ligar tais prejuízos (decorrentes da proibição temporária da 

pesca) à conduta por elas perpetrada (mera aquisição pretérita do metanol 

transportado).700 

 

 
699 REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 

02/12/2009. O entendimento se repete, ipsis literis (“Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano 

ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa 

que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”), nos julgados REsp 

1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 

16/12/2010; REsp 1090968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 

03/08/2010; REsp 1381211/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 

19/09/2014; REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 25/10/2017, DJe 22/11/2017; REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017.  
700 Disponível em: 

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_cl

asse=REsp&num_processo_classe=1602106. Acessado em 20 de junho de 2021.  

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1602106
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1602106
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Sob a literalidade do entendimento jurisprudencial em análise (“[...], e quem se beneficia 

quando outros fazem”), as adquirentes da carga transportada se beneficiariam da atividade 

desempenhada pelos operadores do navio Vicuña, a transportar metanol. Também é razoável 

presumir que tais negócios jurídicos tivessem finalidade comercial e ligação com as atividades 

empresárias dos adquirentes das cargas, a atrair uma certa álea ambiental atrelada a suas 

empresas.  

É dizer, a despeito da viabilidade de se enquadrar (na perspectiva literal) o 

comportamento dos adquirentes no amplo espectro construído pela jurisprudência para fins de 

categorização do poluidor, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, naquele contexto, que não 

havia nexo de causalidade entre a conduta dos adquirentes (compra prévia de insumos) e o 

pretenso dano (proibição temporária de pesca). No entanto, a análise das razões constantes do 

inteiro teor do acórdão do caso 1.596.081/PR, quando a relatoria explica as razões de não ter 

qualificado as adquirentes como poluidoras indiretas, demonstra que aqueles precedentes não 

auxiliam a tese da irrelevância da omissão:  

 

Não sendo as adquirentes da carga responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, só 

haveria falar em sua responsabilização – na condição de poluidora indireta - acaso 

fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo de sua parte; (ii) que o risco de 

explosão na realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos fosse 

ínsito às atividades por elas desempenhadas ou (iii) que estava ao encargo delas, e não 

da empresa vendedora, a contratação do transporte da carga que lhes seria 

destinada.701 

 
701  “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA. PORTO DE 

PARANAGUÁ. PESCADORES PROFISSIONAIS. PROIBIÇÃO DE TEMPORÁRIA DE PESCA. EMPRESAS 

ADQUIRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. 

1. Ação indenizatória ajuizada por pescadora em desfavor apenas das empresas adquirentes (destinatárias) da 

carga que era transportada pelo navio tanque Vicuña no momento de sua explosão, em 15/11/2004, no Porto de 

Paranaguá. Pretensão da autora de se ver compensada por danos morais decorrentes da proibição temporária 

da pesca (2 meses) determinada em virtude da contaminação ambiental provocada pelo acidente. 

2. Acórdão recorrido que concluiu pela improcedência do pedido ao fundamento de não estar configurado, na 

hipótese, nexo de causal capaz de vincular o resultado danoso ao comportamento de empresas que, sendo meras 

adquirentes da carga transportada, em nada teriam contribuído para o acidente, nem sequer de forma indireta. 

3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos 

à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do 

CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o 

nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp nº 

1.374.284/MG). 

4. Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), 

faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de 

causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) 

daquele a quem se repute a condição de agente causador. 

5. No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e morais a eles correlatos) resultantes da 

explosão do navio Vicuña e a conduta das empresas adquirentes da carga transportada pela referida embarcação. 

6. Não sendo as adquirentes da carga responsáveis diretas pelo acidente ocorrido, só haveria falar em sua 

responsabilização - na condição de poluidora indireta - acaso fosse demonstrado: (i) o comportamento omissivo 
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Em síntese: continua a existir, para o Superior Tribunal de Justiça, relevância no papel 

omissivo do agente, com potencial a configurá-lo como poluidor indireto e, consequentemente, 

responsável solidário pelo dano ambiental causado pelo causador originário do dano. Esse 

entendimento é inadequado para a casuística central deste estudo, tal como o entendimento de 

que a omissão do adquirente de imóvel já degradado não deva receber qualquer relevância 

jurídica. Resiste-se, nesse estudo, em se alinhar a qualquer das duas posições.  

Concorda-se com as críticas direcionadas à jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça quando se equipara à figura de poluidor (direito ou indireto) aquele que, por figurar 

como adquirente do imóvel, possui o encargo de cumprir com dever de recuperar a qualidade 

ambiental do imóvel. Como visto ao longo do estudo, as imputações têm origens legais 

diferentes, e possíveis consequências (e extensões de responsabilidade) diversas.  

Não há uma sucessão do poluidor-alienante pelo adquirente no processo obrigacional, 

de forma que o adquirente não necessariamente responde pela indenização dos mesmos 

interesses jurídicos reclamados junto ao poluidor. O mero fato de adquirir o imóvel 

ambientalmente danificado não é razão para atribuir nexo causal do adquirente com condutas 

do alienante. Sendo que, simplesmente igualar dois comportamentos tão distintos para a 

ocorrência do dano (causação em si, e demora ou insuficiência na adoção de condutas 

reparadoras), pode culminar no desestímulo à adoção de condutas de proteção.  

De outra banda, tampouco se filia ao raciocínio que a omissão ou a insuficiência das 

condutas do adquirente não possuam relevância (e, consequentemente, reflexos) no mundo 

jurídico. Há um inquestionável dever de recuperar imóvel ambientalmente degradado que recai 

sobre o atual titular, e a omissão implica em violação desse dever. Não há como negar essa 

conclusão. Admitir a tese da irrelevância da omissão é ofender todo o arcabouço principiológico 

existente para a proteção do meio ambiente, porque seria premiar o alienante que, enquanto foi 

proprietário, nada fez. 

 
de sua parte; (ii) que o risco de explosão na realização do transporte marítimo de produtos químicos adquiridos 

fosse ínsito às atividades por elas desempenhadas ou (iii) que estava ao encargo delas, e não da empresa 

vendedora, a contratação do transporte da carga que lhes seria destinada. 

7. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte TESE: As empresas adquirentes da carga 

transportada pelo navio Vicunã no momento de sua explosão, no Porto de Paranaguá/PR, em 15/11/2004, não 

respondem pela reparação dos danos alegadamente suportados por pescadores da região atingida, haja vista a 

ausência de nexo causal a ligar tais prejuízos (decorrentes da proibição temporária da pesca) à conduta por elas 

perpetrada (mera aquisição pretérita do metanol transportado). 

8. Recurso especial não provido.” 

REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

25/10/2017, DJe 22/11/2017 
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Mesmo que se admita que o comportamento de tal sujeito não seja suficiente para 

enquadrá-lo no conceito de poluidor e, portanto, enquadrá-lo na regra de responsabilidade 

objetiva do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, a antijuridicidade da conduta 

deitaria raízes em outros dispositivos legais. Há desde previsão constitucional sobre a 

responsabilidade civil ambiental (de base objetiva, inclusive, para alguns doutrinadores), até a 

materialização da função socioambiental da propriedade prevista no artigo 1.228 do Código 

Civil, que podem encampar a responsabilização desse ex-proprietário que, embora omisso, não 

se configura como poluidor.  

Nesse contexto, a omissão, o não agir, quando o sujeito for instado pela lei a fazê-lo, 

pode sim ser suficiente para configurar o descumprimento de um dever, encerrando 

comportamento antijurídico suficiente para submeter o agente aos efeitos do descumprimento 

da norma: 

 

Se há obrigação de fazer ou de dar – obrigação de caráter social puro, ou jurídico, mas 

fora das relações jurídicas negociais, porque, então, seria negocial a culpa – a omissão 

constitui ato ilícito [...]. portanto, a obrigação pode: a) constar de texto legal, ou por 

meio de um dos processos clássicos da revelação do direito (analogia, por exemplo); 

b) ser induzida dos fatos da vida (método científico de revelação do direito).
702  

 

No caso, o sujeito que adquire imóvel ambientalmente danificado, e nada faz para 

recompor tal dano, descumpre dever legal, de natureza real. E, como sói acontecer nas hipóteses 

de responsabilidade civil extracontratual, a mora do devedor, no inadimplemento absoluto, 

configura-se quando da prática do ilícito703.  

Não parece razoável admitir que a transmissão da titularidade do imóvel, ainda que 

carregue consigo a imputação do dever originário de conservação a um novo sujeito 

(adquirente), apague do mundo jurídico o cometimento de um ilícito. É o mesmo entendimento 

exposto acima acerca da responsabilidade do poluidor pela reparação do dano que causou, que 

não se extingue com a alienação do bem.  

Aliás, ante a ocorrência do ilícito, a pretendida responsabilidade civil de tal sujeito 

poderia ser invocada até mesmo com fundamento nas regras gerais previstas no Código Civil, 

 
702 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Tomo LIII, Op. cit., p. 90. No mesmo sentido, Carlos Lasarte 

ensina que, no Direito Espanhol, “[...] é indiferente para os efeitos do surgimento da responsabilidade que a falta 

ou o ato ilícito se realize por meio de um fato ativo – culpa in comitendo – ou de uma simples abstenção – culpa 

in omittendo.” (LASARTE, Carlos. Op. cit., p. 342, tradução livre) 
703 Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, sobre o artigo 398 do Código Civil: “A 

prática do ilícito, confirmada a posteriori, faz retroagir à época do evento os efeitos da mora do devedor.” (NERY 

JUNIOR, Nelson, Código civil comentado e legislação extravagante, Op. cit., p. 362). Vide também Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual.”, Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2006_4_capSumula54.pdf. Acessado em 17 de junho de 2021). 

https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2006_4_capSumula54.pdf
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2006_4_capSumula54.pdf
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nos artigos 186 e 927 do Código Civil, ou mesmo a possibilidade de aplicação da regra sobre o 

abuso do direito, no artigo 187 do Código Civil, a depender da conduta do adquirente. Nesses 

casos, haveria espaço para aplicação da parte final do parágrafo único do artigo 927, por 

aproximação de fundamento ético entre a teoria do risco e a responsabilidade civil ambiental, 

ou seria forçoso deslocar a análise para a apuração e culpa, pela rega geral do sistema civil? 

Por um lado, parece defensável afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 927 

sob o argumento de que tal comando legal também traz consigo a referência ao vocábulo 

atividade – justamente o elemento defendido pela doutrina para afastar a aplicação do parágrafo 

único do artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, quando o ex-proprietário não 

preenche a condição de poluidor.  

Por outro, pretender uma perquirição de culpa, para fins de imputação de 

responsabilidade civil na seara ambiental, contradiz toda a lógica desse microssistema em 

fomentar a proteção do meio ambiente. De todo modo, ainda que se supere tal desafio a ponto 

de se inaugurar uma modalidade de responsabilidade ambiental subjetiva, na seara ambiental, 

para o dano interino, a eventual análise da culpa do sujeito que incorre em omissão pelo não 

cumprimento de um dever legal parece pouco complexa.  

Se a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei para não a cumprir, em prol da 

preservação da estabilidade social, inclusive704, e se a lei impõe ao titular o dever de adotar 

condutas de recuperação, não adotar tais condutas é um ato presumidamente culposo, e, arrisca-

se a dizer, de uma presunção potencialmente irrefutável.  

Não se alinha, enfim, ao entendimento doutrinário de que o anterior proprietário do 

bem degradado, se exima de qualquer responsabilidade ao não se enquadrar no conceito de 

poluidor. Há, como visto, a possiblidade de que esse ex-proprietário seja obrigado, ainda que 

por incidência das regras gerais de responsabilidade civil, a reparar dano advindo de sua 

conduta omissiva. Então, qual seria esse dano? 

De saída, pontua-se que o mesmo raciocínio desenvolvido para a peculiar casuística 

problematizada pela doutrina (ex-proprietário não poluidor, mas omisso) pode ser aplicado para 

o adquirente (também não poluidor) que leva um certo tempo para começar a adotar medidas 

de recuperação do bem adquirido. Para fins de potencial ilegalidade da conduta, a alienação do 

imóvel posterior à omissão não interfere na análise.  

Na esteira das reflexões anteriores, tanto o titular anterior quanto o titular atual, uma 

vez omissos (ainda que não poluidores), podem ser chamados a indenizar menos um interesse 

 
704 DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. 18ª ed., rev. e atual., São 

Paulo: Saraiva, 2013, pp. 107/108.  
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juridicamente tutelável cuja extensão da violação foi impactada pelo período de omissão: o 

dano interino.  

Como visto, o dano interino corresponde ao período de privação da coletividade em 

ter acesso ao meio ambiente sadio. Deve compreender, cronologicamente, tanto o período 

intrínseco de recuperação em si do bem ambiental afetado, a saber, o tempo de recuperação do 

mal causado, após o início das medidas de recuperação, quanto o tempo que o agente 

responsável leve para iniciar a adoção de tais medidas. 

O período inerente ao tempo de resposta do ambiente em recuperação deve recair ao(s) 

poluidor(es) que causou(aram) o dano ambiental, em oposição ao adquirente não-poluidor, 

ainda que esse esteja em mora com o dever de restaurar o dano. Até aqui, parece razoável que 

o adquirente não tenha sua inércia igualada à conduta que diretamente tenha causado o dano, 

dada a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão e a causação originária do dano, sob 

a perspectiva da teoria do escopo da norma.  

Da mesma forma, o período de tempo que o poluidor (titular anterior) levou para 

iniciar a adoção de medidas de recuperação do dano deve recair apenas ao poluidor, pois não 

parece haver razão para que o atual titular venha a ser responsabilizado por um dano atribuível 

ao período em que esse último sequer possuía qualquer relação fático-jurídica com o bem 

degradado.  

Tal conclusão é mero consectário do valor fundante da responsabilidade civil, o de 

restituir as partes ao estado anterior ao dano. Quando o atual titular passa a exercer tal condição, 

a coletividade já estava suprimida da possibilidade de fruição do bem ambiental degradado 

durante o período de tempo que tal bem esteve sob titularidade de outrem. Sob a perspectiva do 

dano interino, portanto, não faz sentido atribuir ao novo titular uma indenização calculada sobre 

períodos de privação do bem ambiental que não componham o período de sua titularidade. Da 

mesma forma, se o sentido atribuído ao dano moral coletivo for o da perturbação da consciência 

coletiva, tal consciência já estava abalada quando da transmissão da titularidade, pois fora 

violada quando da ocorrência do evento danoso.  

Por outro lado, a partir do momento em que o adquirente passa a ter o dever de 

recuperar e leva certo tempo para assim agir, o adquirente está a praticar ato ilícito, até porque 

sua conduta poderá, em tese, contribuir para uma maior demora na efetiva recuperação da 

capacidade ecológica do bem danificado. Natural que o adquirente omisso, ainda que não 

enquadrado no conceito de poluidor, sujeite-se aos efeitos da mora, e seja responsabilizado pelo 

dano interino relativo ao período de sua omissão.  
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De todo modo, qualquer que seja o entendimento em torno da reflexão sobre os 

diferentes interesses indenizáveis e seu modo de alocação entre os agentes, conforme aqui 

proposto, há que se reconhecer a incerteza que persiste na jurisprudência sumulada pelo 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Há, pelo menos, que se clarear que o adquirente não 

se torna, por consequência do negócio jurídico, corresponsável solidário pelas obrigações do 

alienante. Não é essa a correta dicção das leis aplicáveis. 

 

3.6.2. Loteamentos e ocupações irregulares 

 

A casuística envolvendo danos ambientais em loteamentos irregulares apresenta um 

elemento e um viés adicionais à temática dos deveres de restauração e responsabilidade civil 

ambiental por danos em imóveis. O primeiro é a participação do Poder Público no polo passivo 

das ações. O segundo é uma aparente tendência em se poupar os adquirentes, ou ocupantes, da 

responsabilidade em recuperação as áreas danificadas. 

É interessante notar como a intersecção da casuística com matizes de Direito Público 

atraem a responsabilização civil ambiental do agente público. A conduta omissa de permitir a 

ocupação irregular de áreas protegidas atenta, ao mesmo tempo, contra os primados 

constitucionais de preservação do meio ambiente, do parcelamento do solo urbano e o direito à 

moradia, fazendo com que o agente público seja qualificado como poluidor indireto.  

A responsabilização do Estado se concentra na falha de fiscalização, considerando ser 

também um dever do Poder Público preservar zelar pela adequada ocupação do solo urbano, 

sem descuidar do meio ambiente, conforme descrito no artigo 30 da Constituição Federal705 e 

no artigo 40 da Lei nº 6.766/79706, a serem interpretados em linha com os consectários do artigo 

225, caput, da Constituição Federal.  

Por ocasião de julgamento de controvérsia envolvendo o município de Natividade da 

Serra e o loteador, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o poder público responde 

solidariamente com o particular responsável pelo loteamento irregular. O julgado deixa claro o 

desconforto do Poder Judiciário com a apatia do ente público ao permitir que situações como a 

 
705 “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano; [...]”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 19 de junho de 2021.  
706 “Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a 

notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância 

das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento 

urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 19 de junho de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
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ali julgada sejam rotineiras, quando deviam ser exceção. No entender do órgão julgador, isso 

se deve, além da má intenção dos loteadores, a uma apatia do Poder Público em praticar atos 

de fiscalização que se lhe impõem.707  

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Município de 

Guarulhos a recuperar dano ambiental cometido em área de preservação permanente por 

ocupação irregular, fundando tal condenação na falha do Poder Público em fiscalizar e orientar 

a regular ocupação do solo. Ao fazê-lo, diferenciou as cominações impostas ao Município réu, 

entre regularização urbana de áreas ocupáveis, e retirada dos ocupantes de áreas que não 

poderiam utilizadas, por restrição ambiental ou por razão de segurança. O caso também destaca 

que não é necessário compor o polo passivo da ação com todos os ocupantes da área, citando 

precedente do mesmo Tribunal. 708 

Ao julgar outro caso envolvendo o Município de Guarulhos, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo renovou entendimento de que os ocupantes não precisam compor o polo passivo da 

ação, por se tratar de litisconsórcio facultativo, citando precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça (REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, e REsp 

 
707  “AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO DEVER DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 

CLANDESTINOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO LOTEADOR. 

PREPARO RECOLHIDO EM VALOR INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO 

DESATENDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO 

CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, §2º, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). RECURSO NÃO 

CONHECIDO. APELO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE DE NATIVIDADE DA SERRA/SP 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. IRREGULARIDADES DOS LOTEAMENTOS DEMONSTRADAS PELA 

PROVA DOCUMENTAL. NÍTIDA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º DA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO 

URBANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 40 DA LEI Nº 

6.766/79, 3º, IV, DA LEI N° 6.938/81 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE REGULARIZAÇÃO 

URBANÍSTICA E AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO. PRAZO RAZOÁVEL ESTIPULADO PELO JUÍZO A 

QUO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DOS PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADA. 

PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0001143-85.2010.8.26.0418; Relator 

(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Paraibuna - Vara Única; 

Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021) 
708 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino em área pública. Ocupação irregular de APP. Legitimidade 

passiva do Município configurada. Desnecessidade de citação dos ocupantes. Hipótese de litisconsórcio 

facultativo. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminares rejeitadas. Mérito. 

Pretensão de recuperação dos danos ambientais e remoção das famílias. Tendo falhado no seu dever de 

fiscalização, deve a Prefeitura ser compelida a regularizar o loteamento clandestino (art. 30, VIII, da CF e art. 

40 da Lei Federal nº 6.766/79). Providências confirmadas, exceto realocação automática das famílias. Os 

interessados deverão realizar seu cadastro nos programas habitacionais existentes, pena de violação ao princípio 

da isonomia. Mantidos os prazos estabelecidos devido à urgência das medidas a serem adotadas. Local com sério 

risco de inundação e deslizamento. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO O DA MUNICIPALIDADE.”  

(TJSP; Apelação Cível 1029927-11.2017.8.26.0224; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; 

Data de Registro: 03/03/2021) 
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880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.5.2010). Ao 

fazê-lo, o julgado não aborda diretamente se os ocupantes poderiam, em tese, ser considerados 

devedores da obrigação de restaurar, e alega, ainda, que o interesse dos ocupantes irregulares 

estaria preservado pelas tutelas de remanejamento para outros locais adequados, também às 

expensas do Poder Público réu, a denotar preocupação do Poder Judiciário não apenas em 

recuperar o meio ambiente, como em prover moradia digna para os ocupantes da área.709 

A preocupação com o direito de moradia dos ocupantes sobressai em outros julgados, 

não tendo se procedido com uma análise exauriente de todos os casos em virtude da quantidade 

de resultados encontrados,710 e por não se tratar de temática central do estudo.  

 
709 “PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DOS OCUPANTES DA ÁREA DE RISCO 

– IMPERTINÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS. I - Presentes os requisitos do art. 370 do CPC, pertinente 

o julgamento antecipado da lide; II - Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se de danos ambientais, 

a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores, podendo o 

autor demandar qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto pelo todo. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO - REMOÇÃO DOS 

OCUPANTES E DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA DE RISCO, ALÉM DA 

REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – 

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS 

DANOS AMBIENTAIS, BEM COMO DE REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NAS ÁREAS 

DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – RECONHECIMENTO – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E 

MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDOS NESTA PARTE. Tendo sido comprovado que agiu a Municipalidade com 

desídia em relação à invasão de áreas de proteção ambiental e de risco, culminando na ocupação e na construção 

de edificações, reconhecendo que contribuiu diretamente para os danos ambientais comprovados, bem como na 

exposição de pessoas a risco de vida e saúde, de rigor a manutenção da condenação contida na r. sentença, 

relacionada ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer ali impostas. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AMBIENTAL – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA 

– DEVER DE FIXAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

NECESSIDADE, ADEMAIS, DE INCLUSÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO SEGUINTE DA MUNICIPALIDADE – VALOR VULTOSO 

– NA IMPOSSIBILIDADE, A INCIDÊNCIA DEVE SER DAR A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO PLANO 

PLURIANUAL – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO PARA TAL FIM. I- Considerando que a 

reparação dos danos ambientais provocados pela ocupação irregular em APP, bem como a remoção e a 

realocação de pessoas, além da demolição de obras irregulares e dos respectivos entulhos implicarão em gastos 

públicos em valor ainda inestimado, mister se faz decidir que o prazo para cumprimento há de ser fixado em sede 

de liquidação de sentença, momento adequado para a exata avaliação do tempo necessário para que a 

Municipalidade cumpra, de forma tão responsável quanto urgente, as obrigações contidas na condenação; II- O 

planejamento governamental, sua execução e o seu controle não só são indispensáveis para a boa condução das 

finanças públicas, como também são obrigações impostas ao administrador público pela legislação vigente. 

Assim, considerando o vultoso valor a ser despendido pela Municipalidade, que tem o condão de comprometer as 

contas se não estiver previsto no orçamento previamente considerado, imperioso é fixar que o valor deverá ser 

incluído no orçamento da Municipalidade de acordo com o planejamento governamental e no orçamento do 

exercício seguinte ao próximo Plano Plurianual, a partir do qual poderá ser exigido o pagamento.”  

(TJSP; Apelação Cível 1011506-36.2018.8.26.0224; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2021; 

Data de Registro: 13/05/2021) 
710 A busca pelas palavras “dano”; “ambiental”; “loteamento”; “ocupação”; “irregular”; “responsabilidade” no 

respectivo mecanismo de pesquisa (https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do) do repositório oficial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo apontou 253 resultados, considerando apenas as Câmaras Reservadas de Direito 

Ambiental.  
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Raciocínio análogo é por vezes aplicado em benefício de adquirentes de loteamentos 

construídos sobre áreas irregulares. Encontrou-se decisões judiciais que, além de não direcionar 

a pretensão cominatória (restaurar, recuperar) aos ocupantes/adquirentes, reconheceram 

direitos dessas pessoas, ora admitindo como parte da tutela jurisdicional o direito dos 

adquirentes (no caso de aquisição onerosa, em loteamentos irregulares ou clandestinos) serem 

indenizados pelo valor pago 711 , ou mesmo evitando, em sede de cognição sumária, que 

construções de adquirentes ou ocupantes de boa-fé sejam demolidas712.  

A análise sintetizada da jurisprudência sobre loteamentos e ocupações irregulares 

dialoga contribui com algumas reflexões para a controvérsia central do estudo. Primeiro, denota 

que a elevação da proteção do meio ambiente como elemento inegociável do ordenamento 

comporta relativizações, quando sua análise envolve outros elementos de semelhante grandeza 

constitucional, como o direito de moradia, a desaguar, em última análise, em direito 

conformador do alcance da dignidade humana.  

Admite-se que, havendo outros agentes responsabilizáveis, notadamente o Poder 

Público local e (quando é o caso) o loteador, os adquirentes ou ocupantes não serão perquiridos 

a praticar atos de recuperação e restauração, a despeito do inquestionável enquadramento do 

“ocupante a qualquer título” na fattispecie do Código Florestal sobre áreas de proteção 

permanente, quer em área urbana, quer em área rural.  

Para além da análise de um confronto entre valores constitucionais (proteção do meio 

ambiente e direito à moradia), cuja análise escapa dos limites desse estudo, a construção 

 
711 RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Responsabilidade subsidiária na 

condenação do Município de Guarujá a recompor os danos ambientais e urbanísticos causados por loteamento 

irregular. Obrigações de fazer consistentes na indenização dos compradores de lotes e remoção para outro local 

que ultrapassam o limite objetivo da coisa julgada material. Responsabilidade do ente municipal que se limita a 

recomposição do dano ambiental e urbanístico. Execução em caráter subsidiário do Município em razão da 

inércia do devedor principal, ausente óbice objetivo ao redirecionamento da execução do responsável subsidiário. 

2. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação de fazer que se revela 

exíguo, e, portanto, majorado para 180 dia a fim de assegurar prazo razoável para a adoção das medidas ao 

cumprimento efetivo da obrigação de fazer. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” 

(TJSP; Agravo de Instrumento 2039226-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data 

de Registro: 13/05/2021). Chama a atenção que o Poder Público foi responsabilizado subsidiariamente apenas pela 

restauração ambiental, exonerando-se da responsabilidade por indenizar os adquirentes, esta restrita ao loteador. 

O agravo foi provido em sede de cumprimento de sentença, em que se pretendeu conferir maior extensão à coisa 

julgada.  
712 “Agravo de instrumento. Ação Civil Pública ambiental. Tutela provisória de urgência deferida em parte. 

Ausência dos requisitos legais para concessão dos demais pedidos do Ministério Público, como a demolição de 

acessões e benfeitorias existentes no local; a penhora de instrumentos, ferramentas e equipamentos do local, bem 

como a penhora de numerários existentes em nome dos corréus. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2125979-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada 

ao Meio Ambiente; Foro de Suzano - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 

14/06/2021) 
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jurisprudencial parece carregar consigo em quê de pragmatismo, o que é louvável. Em termos 

práticos, parece mais razoável perseguir condutas e indenizações junto ao loteador e ao Poder 

Público omisso do que direcionar demandas contra pessoas que, no mais das vezes, 

notadamente nos casos de ocupações irregulares, sobrevivem em precárias condições 

humanitárias e sociais, e que, portanto, não teriam condições práticas de adimplir com 

obrigações de preservação. No caso dos adquirentes de loteamentos irregulares, parece haver 

uma intenção de acomodar outro interesse difuso de terceira geração, o da proteção à dos 

consumidores, igualmente merecedor de tutela coletiva. 

Há, portanto, um claro senso de justiça (a despeito de toda a dificuldade em se definir 

o que seria a aplicação perfeita da justiça no caso concreto) em tais decisões. Tanto assim que 

os julgados por vezes mencionam o caráter repulsivo das condutas do loteador irregular, que 

pretende locupletar-se às custas de direitos da coletividade, por meio de empreendimentos 

imobiliários em áreas protegidas, e do Poder Público, cuja omissão ganha contornos 

inaceitáveis no descaso com o compromisso com os bens de uso comum do povo. Por outro 

lado, as figuras dos adquirentes de boa-fé e dos ocupantes de áreas irregulares carregam consigo 

um viés de fragilidade, vítimas ora de possíveis fraudes, ora de falta de assistência estatal para 

exercício de um dos direitos mais básicos.  

Parece haver um juízo de valor moral sobre a conduta dos adquirentes e ocupantes 

inspirado pela noção que compõe o princípio da inexigibilidade da conduta diversa, mas em um 

sentido mais abrandado713, de que não se poderia culpar os agentes pela conduta adotada. 

Primeiro, porque a inexigibilidade da conduta diversa poderia se enquadrar no caso do 

ocupante, mas não do adquirente de lote, em princípio. Em segundo lugar, porque no Direito 

Penal o instituto é enquadrado como excludente de culpabilidade, e o raciocínio que se constrói 

aqui por analogia diz respeito à recepção das excludentes de nexo de causalidade na 

responsabilidade civil ambiental, em que não se perquire culpa.  

Retoma-se as críticas lançadas no item 3.2.4 em torno da aplicação da teoria do risco 

integral, a rejeitar qualquer excludente de nexo. Segundo tal entendimento, os titulares de 

imóveis considerados como poluidores diretos ou indiretos respondem por qualquer dano ou 

interesse juridicamente tutelável a partir de um dano ambiental, ainda que o evento decorra, no 

plano fático, de um fato de terceiro ou evento de força maior.  

 
713 No rigor do processo penal, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[...] a inexigibilidade de conduta 

diversa somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se 

mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação [...]" (REsp 1782240/MG, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 16/12/2020). Por isso que a analogia ao 

instituto é feita aqui com temperamentos.  
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A reflexão repousa no grau de exigibilidade de conduta diversa do agente responsável 

a partir de um fato de terceiro ou evento de força maior. Em tais hipóteses, poder-se-ia cogitar 

que ao agente não haveria qualquer outra conduta a tomar que teria evitado o acidente em si ou 

o resultado danoso do evento. Por isso que, em tais casos, sugeriu-se admitir a aplicação das 

excludentes, a partir da aplicação da teoria do escopo da norma a guiar a análise causal. 

Relembre-se que aquela crítica desenvolvida no tópico 3.2.4 tem por fundamento tanto 

um aparente senso de justiça, a diferenciar eventuais agentes mais ou menos zelosos para fins 

do espectro de responsabilidades ambientais, quanto uma ideia de proteção ao meio ambiente, 

à luz da reflexão de que um conjunto normativo que venha a responsabilizar em excesso os 

agentes, envolvendo interesses jurídicos outros que não a recuperação in natura em si, ao 

contrário do que possa parecer, não necessariamente contribuirá para a preservação do meio 

ambiente.  

 

3.6.3. Prescrição de danos ambientais 

 

Viu-se ao longo deste capítulo 3 que doutrina e jurisprudência têm sinalizado para uma 

aceitação de diferentes interesses juridicamente indenizáveis a partir da ocorrência de um 

evento danoso envolvendo bens ambientais. Além da reparação in natura do bem violado, 

visando recomposição da funcionalidade ecológica do bem, cogita-se da indenização de danos 

morais coletivos, dano social e dano interino. Assim, a discussão em torno da prescrição de 

danos ambientais reside não apenas em avaliar a incidência do instituto sobre a reparação in 

natura, também sobre a pretensão de ressarcimento dos demais interesses juridicamente 

tuteláveis, indenizáveis por meio de condenação em dinheiro. 

O tema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 

RE 654833714, com vistas à fixação de tema de repercussão geral. A título de esclarecimento, a 

 
714  “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO 

AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio 

da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem 

prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam 

toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A 

imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico 

reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo 

prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão 

ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões 

imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia 

de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público 

estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e 

tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da 

coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação 
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Corte Suprema não atribuiu condenação no caso concreto, em vista da celebração de acordo 

homologado pelo Tribunal, e mesmo assim definiu o Tema 999 de Repercussão Geral nos 

seguintes termos: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”. 

Inicialmente, o Relator Ministro Alexandre de Moraes aponta o acerto do Superior 

Tribunal de Justiça, que, ao julgar o mesmo caso, em sede infraconstitucional, reconheceu a 

“[..] indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto 

direito fundamental inerente à própria condição humana, alinha-se à compreensão desta 

SUPREMA CORTE”715, destacando, na sequência, que o Supremo Tribunal Federal já havia 

assim decidido reiteradas vezes716. Conclui seu voto propondo a fixação da tese que veio a ser 

adotada por maioria. 

Na sequência, o Ministro Luís Roberto Barroso opta por acompanhar o relator na 

fixação da tese quanto “[...] à recuperação ou restauração do meio ambiente degradado. Porém, 

deixo de me manifestar em abstrato, [...] acerca da incidência de prescrição sobre os reflexos 

patrimoniais do dano ambiental.”. 

Seguiu-se voto vogal do Ministro Edson Fachin, que faz referência a decisões 

anteriores acerca da imprescritibilidade dos danos ao erário, desenvolvendo analogia entre 

aquele raciocínio e os danos ambientais para justificar a imprescritibilidade dos danos 

ambientais, pois o meio ambiente seria patrimônio público que demanda proteção o Estado. 

Conclui o Ministro: “Assim, é imprescritível o dano ambiental, nos termos do artigo 37, §5º da 

Constituição da República” (p. 59).  

O Ministro Edson Fachin sustenta a dificuldade em se precisar a extensão ou mesmo 

a demora no aparecimento do resultado danoso, bem como a possibilidade de ser necessário 

(como última alternativa) converter a recuperação em indenização a um fundo, com fundamento 

 
do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da 

imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento 

de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, 

b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo 

a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654833, Relator(a): 

ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020).  
715 Página 21 do inteiro teor. 
716  “A qualificação de direito fundamental atribuída ao meio ambiente ecologicamente equilibrado já foi 

reiteradamente proclamada pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, como se depreende dos seguintes 

precedentes: ADI 4.988, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2018; ADI 4.066, Rel. Min. ROSA 

WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2017; ADI 4.983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 

27/4/2017; ADI 4.029, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2012; ADI 1.856, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2011; e ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 

Pleno, DJe de 4/6/2012)” (p. 8 do inteiro teor). 
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no artigo 13 da Lei 7.345/75, para justificar a imprescritibilidade do dano ambiental. Adiante, 

ao abordar a questão posta pela comunidade indígena envolvida no caso, sustenta que: 

 

[...] todos os danos descritos no feito – tanto material, moral e ambiental propriamente 

dito – compõem uma categoria mais específica, a do dano socioambiental, pois é de 

todo impossível a repartição das lesões causadas pelo mesmo ilícito quando se 

considera uma comunidade indígena. Referido dano ambiental consiste, em verdade, 

em dano violador do direito de personalidade dos índios, considerada a especial 

relação que detém com a terra, essencialmente distinta da relação econômico-

exploratória consagrada na legislação civilista [...] A gravidade qualificada do dano 

ambiental em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, porque destrói um modo 

de vida, destrói a fauna e a flora que possibilitam aos indígenas a sobrevivência, 

institui formas de violência e desamparo nas comunidades, gera o risco de verdadeiro 

etnocídio dessas comunidades. Essa relação, portanto, mais complexa que aquela 

relação possessória compreendida pelo Direito Civil, não pode quedar-se suscetível 

aos prazos prescricionais do direito ordinário, seja pelas razões já levantadas quando 

se abordou a imprescritibilidade do dano ambiental, seja porque incide aqui a 

conjugação do disposto nos artigos 37, §5º; 225, caput e §3º; e 231, caput e §§ 2º e 4º, 

tornando constitucionalmente adequado afirmar-se que os danos ambientais 

perpetrados em áreas indígenas também são imprescritíveis (p. 72/73). 

 

Também se destacam do voto do Ministro Edson Fachin: a transcrição da ementa do 

parecer da Procuradoria Geral da República, pela referência à “ausência de conteúdo 

patrimonial direto”717; e a conclusão, da qual se depreende o entendimento do Ministro de que 

todas as pretensões derivadas do dano ambiental seriam imprescritíveis718.  

Segue o voto do Ministro Gilmar Mendes, o qual destaca, de início, que a prescrição 

das pretensões é a regra, fundada na “limitação temporal do direito de ação”, pelo que exceções 

só podem ser admitidas se previstas na Constituição, “porque somente ao constituinte cabe 

afastar um dos alicerces do Estado de Direito, que é a segurança das relações sociais” (p. 90).  

O Ministro segue expondo argumentos no sentido de se acolher a incidência da 

prescrição para as pretensões de caráter patrimonial, referenciado lição de Paulo de Bessa 

Antunes, a qual propõe a necessidade de se distinguir de qual pretensão se está a tratar. O voto 

passa então a analisar a postura do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, 

 
717  “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A 

PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

IMPRESCRITIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À VIDA. TITULARIDADE COLETIVA. 

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PATRIMONIAL DIRETO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. PARECER PELO 

DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1. Não incide prazo prescricional sobre as pretensões ressarcitórias de danos ao meio ambiente, em razão da 

essencialidade do bem sob tutela e da sua titularidade coletiva e indeterminada. 

2. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário” (p. 51 e 52 do inteiro teor). 
718 “Com efeito, sendo os danos ambientais imprescritíveis, não há violação aos artigos constitucionais apontados 

no apelo. Ademais, por se tratar de invasão e retirada ilegal de madeira em área indígena, trata-se de dano 

socioambiental, insuscetível de clivagem” (p. 73). Como a ação originalmente havia sido julgada procedente, 

afastando a prescrição sobre a pretensão patrimonial e concedendo a indenização, deduz-se que o Ministro Edson 

Fachin admite a imprescritibilidade da pretensão indenizatória por dano coletivo, sob a rubrica, ao que tudo indica, 

de dano socioambiental.  
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por ocasião da análise do mesmo caso naquela Corte Superior, destacando que o Ministro 

distinguiu as espécies de pretensão para reconhecer a imprescritibilidade da pretensão 

restauradora do dano in natura apenas. O Ministro Gilmar Mendes assim conclui o voto 

sustentando que “[...] com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.1.2003), em regra, 

passou-se a aplicar o prazo decenal (art. 205), salvo [...] existir lei específica prevendo prazo 

diferenciado, menor ou maior” (p. 99). 

De forma mais sintética, o Ministro Marco Aurélio alega que seria “[...] impróprio 

conceber, em interpretação da Constituição Federal, a imprescritibilidade de ação patrimonial, 

a revelar que o Estado tudo pode, e a qualquer tempo” (p. 100), razão pela qual dá provimento 

ao recurso para fixar a tese de prescrição da ação de dano ambiental em cinco anos.  

Em seu voto, o Ministro Lewandovski acompanha reflexões anteriores em torno do 

caráter fundamental e difuso do direito violado, acrescendo a natureza imprescritível dos 

direitos atrelados às terras indígenas, conforme previsto no artigo 231, parágrafo 4º, da 

Constituição Federal719, para votar pela fixação da tese de que “é imprescritível a pretensão de 

reparação civil decorrente de dano ambiental” (p. 111). O Ministro ressalva, ao final, que se 

prescrição houvesse, deveria ser de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.  

Por fim, a Ministra Rosa Weber invoca alguns dos argumentos lançados pelos demais 

julgadores em favor da imprescritibilidade do dano ambiental720, para “conferir uma leitura 

ilimitada à proteção ao meio ambiente a fim de possibilitar a repressão ao dano ambiental” (p. 

122). A Ministra, enfim, vota pela fixação da tese conforme proposta pelo relator: “É 

imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.  

A par da vastidão da discussão posta pelos votos proferidos, lamenta-se que o julgado 

tenha fixado tese, de forma gramaticalmente vaga (tal qual o fez o Superior Tribunal de Justiça 

por ocasião da edição da Súmula 623), que não explica quais interesses jurídicos estariam 

agasalhados pela imprescritibilidade e ainda sugere, pela redação, que as pretensões 

indenizatórias (como espécie do gênero reparação civil) seriam imprescritíveis.  

 
719 “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens. [...] 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.”. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 19 de junho de 

2021.  
720  “Entendo, pois, que a essencialidade, a indisponibilidade, a transindividualidade e a solidariedade que 

caracterizam o direito ao meio ambiente coadunam-se com a imprescritibilidade da pretensão destinada à 

reparação do dano. Os interesses envolvidos são coletivos, ultrapassam gerações e fronteiras – o direito ao meio 

ambiente está no centro da agenda e das preocupações internacionais inauguradas formalmente com a 

Declaração de Estocolmo – e, como tais, não merecem sofrer limites temporais à sua proteção” (p. 122). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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A análise do caso concreto sequer foi realizada por alguns Ministros, em virtude da 

homologação da transação realizada nos autos, e a temática enfrentada (direitos de comunidades 

indígenas, cujas violações teriam ocorrido na década de 1980, antes da vigência da Constituição 

Federal) carrega uma especificidade (dano praticado por terceiro em terras indígenas) que não 

serve de melhor cenário para a fixação de tema, o qual foi grafado com abordagem ampla. O 

caso não permite, por exemplo, uma análise das pretensões à luz da dicotomia entre os deveres 

de preservação, de natureza propter rem, e as pretensões indenizatórias, com fundamento na 

regra geral de responsabilidade civil. Em outras palavras, fica a percepção que o Supremo 

Tribunal Federal fixou um tema com abrangência genérica a partir de um caso específico. 

Ainda, extrai-se de alguns dos votos do julgado que a tese de que todas as pretensões 

derivadas de um evento danoso ambiental seriam imprescritíveis encontra guarida na Corte 

Suprema, o que pode contribuir com o cenário de insegurança jurídica ligado à temática 

ambiental, contrariando um entendimento aparentemente já consolidado no Superior Tribunal 

de Justiça, de que a imprescritibilidade só alcançaria a pretensão in natura, de reparação do 

meio ambiente721. Volta-se a análise, então, para as decisões do Superior Tribunal de Justiça722, 

no anseio de encontrar elementos mais concretos a ratificar esse entendimento.  

De fato, ao julgar Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial do caso 443.094/RJ, 

em fevereiro de 2019, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirma que não se pode “[...] 

confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à 

pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal”723. A leitura do respectivo 

 
721  ANTUNES, Paulo de Bessa. Meio ambiente e prescrição: de volta para o passado. Disponível em: 

http://genjuridico.com.br/2020/04/27/meio-ambiente-e-prescricao/#_ftn16. Acesso em 20 de junho de 2021. O 

autor cita o REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana CALMON, 2ª TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 

19/11/2009, para afirmar que “Há consenso que em relação aos danos ambientais impróprios não se discute a 

incidência da prescrição: [...] A controvérsia é relativa a prescrição da reparação dos danos ecológicos.”. Vê-

se a afirmação com ressalvas, por se entender que o conteúdo do acórdão do Recurso Especial (que foi o caso 

posteriormente julgado pelo Supremo Tribunal Federal para fixar a Tese da imprescritibilidade) não é claro no 

sentido apontado pelo autor.  
722 No repositório oficial do Superior Tribunal de Justiça, a pesquisa com as palavras “DANO”, “AMBIENTAL” 

e “IMPRESCRITIBILIDADE” gerou vinte e cinco resultados.  
723  “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PATRIMONIAL DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. 

PRESCRITIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

INTERNO DO MPRJ DESPROVIDO. 

1. Conforme moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, não houve comprovação de dano ambiental ou 

ato de improbidade administrativa a justificar o afastamento do instituto da prescrição, incidindo o óbice da 

Súmula 7/STJ no ponto em que se pretende reabrir essa discussão, dada a inviabilidade de revolvimento de 

matéria fático-probatória na seara do Recurso Especial. 

2. Não há que se confundir o caráter imprescritível da reparação ambiental por dano continuado em relação à 

pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal.” 

3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. 

(AgInt no AREsp 443.094/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).  

http://genjuridico.com.br/2020/04/27/meio-ambiente-e-prescricao/#_ftn16
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acórdão não deixa qualquer dúvida que o julgado alberga a tese da imprescritibilidade apenas 

da reparação ambiental in natura. Para as pretensões de cunho indenizatório patrimonial, cabe 

a “[...] aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a pretensão 

meramente patrimonial, ainda que decorrente de dano ambiental, está sujeita à prescrição 

quinquenal”724. Outra decisão sustentando a imprescritibilidade da pretensão de reparação do 

dano ambiental foi proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1081257/SP, de 

relatoria do Ministro Og Fernandes725.  

Abordando conceito que viria a ser repetido em outras decisões, como o Agravo 

Interno no REsp 1674928/MG, consignou-se a imprescritibilidade da pretensão em virtude do 

 
724  Página 6 do Acórdão contendo inteiro teor do julgado, Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302919409&dt_publicacao=18/12/20

20. Acessado em 20 de junho de 2021.  
725  “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GENÉRICOS. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTS. 333, I, E 334, I e III, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973; 524 do CÓDIGO CIVIL DE 1916; 8º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DA LEI N. 4.771/1965; 9º, 80 E 81 DO DECRETO N. 24.643/1934; E 3º DA LEI N. 7.345/1985. NÃO 

PREQUESTIONADOS. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR O 

PLEITO. SÚMULA 7. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DEVIDO A PRÉVIO ACORDO NA ESFERA 

CRIMINAL. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA EM RAZÃO DO DANO 

CONTINUADO. MÉRITO DE FATO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEVASTAÇÃO ANTERIOR À 

OCUPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIDOR. SÚMULA 7 DO 

STJ. 

1. A suscitada violação do art. 535 do Código de Processo Civil foi deduzida de modo genérico, o que justifica a 

aplicação da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 

2. O fato do Tribunal a quo mencionar os dispositivos não supre o requisito de prequestionamento. Para que se 

tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido objeto de debate, à luz da 

legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação pela Corte de origem, a qual deverá emitir um 

juízo de valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou seu afastamento em relação a cada 

caso concreto. Não houve emissão de juízo de valor pelo acórdão recorrido quanto ao disposto nos arts. 333, I, e 

334, I e III, do Código de Processo Civil de 1973; 524 do Código Civil de 1916; 8º e 11, parágrafo único, da Lei 

n. 4.771/1965; 9º, 80 e 81 do Decreto n. 24.643/1934; e 3º da Lei n. 7.345/1985. 

3. O acórdão concluiu, como premissa fática, haver documentos na inicial que comprovam a existência de área 

de preservação permanente onde o rancho está construído. Perquirir a respeito dos requisitos formais de validade 

da petição e demais detalhes que compõem o cerne da inépcia da inicial implicaria clara revisão de matéria 

fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. 

4. O Tribunal estadual constatou que a transação pactuada não possui o condão de inviabilizar o manejo da ação 

civil pública, seja porque o objeto de ambas é distinto ou por não haver o exato cumprimento do acordo. Infirmar 

se foi cumprido o acordo ou verificar se os objetos são distintos demanda reexame do contexto fático-probatório 

dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 

5. Não existe prescrição, pois a manutenção das construções na área de preservação ambiental impede que a 

vegetação se regenere, prolongando-se, assim, os danos causados ao meio ambiente. No caso em tela, a lesão 

perpetuou-se, recriando ou renovando a cada dia a pretensão jurídica do titular do direito ofendido. Não há que 

se falar de prescrição em ações de natureza ambiental decorrentes de dano permanente, ao menos enquanto se 

perpetuar o dano ambiental. 

6. In casu, o exame das circunstâncias que resultaram no reconhecimento da ilicitude da conduta perpetrada 

pelos demandados, ensejadora de responsabilização pela recomposição das áreas de preservação permanente in 

foco, decorreu da análise do contexto fático-probatório encartado nos autos, fato que denota a impossibilidade 

de apreciação do tema pelo STJ em virtude do óbice erigido pela Súmula 7 desta Corte Superior. 

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” 

(REsp 1081257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 

13/06/2018) 

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302919409&dt_publicacao=18/12/2020
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201302919409&dt_publicacao=18/12/2020
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caráter continuado ou permanente do dano, que se renovaria com o tempo. No mesmo sentido, 

Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.421.163/SP, em que o Ministro Humberto Martins 

pontua que “[...] as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as 

ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis”726, e tantos outros. 

Discorda-se integralmente das conclusões alcançadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

e em parte das consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Alinha-se apenas à conclusão de 

que a pretensão jurisdicional de exigir a recuperação do dano ambiental junto ao atual titular 

do bem imóvel não está sujeita à prescrição, mas assim se conclui por razões aparentemente 

diversas dos julgados analisados.  

As pretensões à reparação do dano ambiental fundadas nas regras de responsabilidade 

civil, exercidas contra o poluidor, portanto, prescrevem. Sejam as pretensões voltadas à 

recuperação do dano in natura, sejam elas voltadas a condenações por danos morais individuais, 

danos morais coletivos, dano social, dano interino ou mais valia ecológica, todas estão sujeitas 

à prescrição, por se vincularem a pretensões pessoais727 materializadas por meio de ações 

condenatórias.  

O instituto da prescrição tem por finalidade, quando analisado sob a perspectiva da 

ordem pública, jurídico-social, justamente fazer com que “[...] a instabilidade do direito não 

viesse a perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do equilibro 

sobre que se assenta a ordem pública”.728 Seu afastamento, portanto, é uma séria ameaça à 

estabilidade do sistema jurídico, ainda que sob a justificativa de se proteger direito inalienável, 

essencial à vida. Nas palavras de Paulo de Bessa Antunes: 

 

A prescrição extintiva decorre da inércia do titular do direito subjetivo tutelado em 

reivindicá-lo. No caso concreto da defesa do meio ambiente, não resta dúvida que, 

muito embora não se possa falar em titularidade do meio ambiente como conceito 

abstrato, parece claro que os bens, em grande parte são públicos e, portanto, 

submetidos ao regime jurídico administrativo. A lei da ACP possui um rol amplo de 

legitimados ativos, [...] 

A isto deve ser acrescentado o fato que o Ministério Público tem intervenção 

obrigatória em todas as ACPs em que não atue como autor, seja como fiscal da lei, 

seja como substituto do autor, caso este abandone a ação. Acresce o fato que na ACP 

não há custas, nem honorários de advogado, salvo comprovada má-fé. Ou seja, não 

há um desincentivo às chamadas demandas frívolas. Sabemos que a comprovação de 

má-fé dos demandantes é matéria complexa e, nem sempre, bem aceita pelo 

Judiciário. [...]  

Diante do vastíssimo leque de legitimados, parece pouco crível que todos se quedem 

inertes diante de um dano ambiental consumado ou mesmo tentado. Logo, a tese da 

 
726  
727 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 

as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º. p. 95-132, jan./jun. 1961, p. 19. 
728 LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Da prescrição e da decadência. Livraria Acadêmica / Saraiva & Cia: São 

Paulo, 1939, p. 24. 
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imprescritibilidade da ACP é, de fato, um prêmio à inércia de milhares de legitimados 

legalmente admitidos, em prejuízo do particular e da necessária segurança jurídica em 

uma ordem jurídica democrática.729 

 

Além de arriscado e pouco técnico, não parece necessário desenvolver essas teses para 

alcançar proteção ambiental. A prescrição incidente nos litígios ambientais, como de resto, 

estaria sujeita aos mesmos institutos, dentre os quais o princípio da actio nata, já consagrado 

pela doutrina730  e pela jurisprudência 731 , pelo qual, em resumo, o termo inicial do prazo 

prescricional se dá com a ciência, pela vítima, da ocorrência do dano-resultado.  

Resgatando-se lições do Ministro Gilmar Mendes no julgamento em análise, a 

aplicação da teoria da actio nata se mostra tecnicamente mais adequada para solucionar o 

 
729 ANTUNES, Paulo de Bessa. Meio ambiente e prescrição: de volta para o passado. Op. cit. 
730 LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Op. cit., p. 34. 
731  “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR 

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE 

POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU 

CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL 

INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 

1. Ação ajuizada em 07/12/2012. Recurso especial interposto em 05/02/2014 e atribuído a este gabinete em 

25/08/2016. 

2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não verificada no acórdão recorrido 

omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes. 

3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, 

pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. Precedentes. 

4. O dano ambiental pode ocorrer na de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se 

do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete. 

5. Prescrição: perda da pretensão de exigibilidade atribuída a um direito, em consequência de sua não utilização 

por um determinado período. 

6. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental 

suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 

Precedentes. 

7. O ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional para a 

apresentação de demanda judicial que verse interesse individual homogêneo. 

8. Necessidade, na hipótese dos autos, da completa instrução processual. 

9. Recurso especial conhecido e não provido.” 

(REsp 1641167/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 

20/03/2018) 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. 

ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo o 

qual, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo 

violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. 

Precedentes. 

2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que o termo inicial da prescrição se deu no momento em que 

houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo 

autor/apelante. Incidência da Súmula 83 do STJ. 

3. Agravo não provido.” 

(AgInt no REsp 1740239/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

23/08/2018, DJe 28/08/2018) 
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problema relativo ao possível surgimento tardio do dano, do que o argumento generalizante, 

“de que a tutela do meio ambiente, por ter caráter não patrimonial, indisponível e de ordem 

pública, não estaria sujeita à prescrição” (p. 96 do acórdão que fixou tese de repercussão geral).  

Há que ressalvar que esse entendimento se limita às pretensões fundadas na regra geral 

de responsabilidade civil ambiental, não alcançando pretensões (no sentido processual) 

formuladas a partir dos deveres de preservação e recuperação, de natureza real. Essas são, de 

fato, imprescritíveis, não pelos argumentos lançados pela doutrina em torno do caráter coletivo, 

indisponível do direito tutelado, mas pela natureza potestativa do direito.  

Conforme lição de Agnelo Amorim Filho, os direitos potestativos são aqueles que, ao 

serem exercitados, afetam “[...] em maior ou menor grau, a esfera jurídica de terceiros, criando 

para esses um estado de sujeição, sem qualquer contribuição da sua vontade, ou mesmo contra 

sua vontade”.732 É exatamente o caso do direito da coletividade em ter acesso ao meio ambiente 

sadio, exercitável por meio da imposição de condutas ao titular do bem imóvel, a quem nada 

resta senão sujeitar-se.  

Por isso, o direito de a coletividade demandar do atual titular do bem imóvel medidas 

de recuperação ambiental devem ser considerado, à luz da proposição de Agnelo Amorim Filho, 

como espécie de “ação perpétua”, mais abrangente que o conceito de ação imprescritível, pois 

a tutela de recuperação do meio ambiente danificado conferida à coletividade também não se 

sujeita a prazos decadenciais por falta de previsão legal733: 

Retomam-se, aqui, as lições de Maurício Bunazar citadas no capítulo 2 em torno da 

distinção entre os institutos do dever e da obrigação, referenciadas nas notas de rodapé 273 e 

274, que desaguaram também na conclusão em torno da imprescritibilidade dos deveres em 

sentido estrito (como o de recuperar imóvel degradado) e dos direitos potestativos (como o da 

coletividade de fruir de um meio ambiente sadio).  

Tanto por isso, o reconhecimento da incidência da prescrição sobre as pretensões 

fundadas na responsabilidade civil ambiental não implica em reconhecer um perecimento em 

definitivo do direito a um meio ambiente sadio, porque a prestação de recuperação in natura da 

 
732 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 

as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º. p. 95-132, jan./jun. 1961, p. 18. 
733 AMORIM FILHO, Agnelo. Op. cit., p. 31. Como pondera o autor, direitos potestativos que não tenham previsão 

legal acerca de seus prazos decadenciais (como é o caso das ações exercíveis pela coletividade em face dos titulares 

dos imóveis socioambientais) devem ser consideradas perpétuas, porque: “OS ÚNICOS DIREITOS PARA OS 

QUAIS PODEM SER FIXADOS PRAZOS DE DECADÊNCIA SÃO OS DIREITOS POTESTATIVOS E, 

ASSIM, AS ÚNICAS AÇÕES LIGADAS AO INSTITUTO DA DECADÊNCIA SÃO AS AÇÕES 

CONSTITUTIVAS QUE TÊM PRAZO ESPECIAL DE EXERCÍCIO FIXADO EM LEI” (Op. cit., p. 20, em 

caixa alta no original).  
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capacidade ecológica do bem imóvel ambiental danificado poderá, sempre a qualquer tempo, 

ser exigível do seu titular, pelas razões expostas acima.  

Quanto às pretensões condenatórias derivadas da responsabilização civil do poluidor 

com base no artigo 14 da Política Nacional do Meio Ambiente, à falta de regra especial, deve-

se entender que a prescrição incidente sobre a pretensão de recuperação é de dez anos, à luz do 

previsto no artigo 205 do Código Civil. As demais pretensões, de natureza de reparação civil, 

devem se sujeitar ao prazo prescricional de três anos, pela incidência do parágrafo terceiro dos 

incisos IV (mais valia ecológica) e V do artigo 206 do Código Civil.734  

Não se vê razões para se aplicar, às pretensões indenizatórias, o prazo quinquenal 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (aplicável, pelo visto, às penalidades 

administrativas), tampouco se vê embasamento técnico-jurídico para se aplicar 

indiscriminadamente a tese da imprescritibilidade da reparação do dano in natura em virtude da 

continuidade do dano.  

Tal tese, construída sobre a premissa de que “[...] as infrações ao meio ambiente são 

de caráter continuado [...]” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.421.163/SP, nota de 

rodapé 725), sugere que o caráter continuado recai sobre a infração, e não sobre seus efeitos. 

Assim, a tese poderia fazer sentido nas hipóteses em que a ação comissiva de degradação seja 

contínua, como uma exploração madeireira constante em determinada área proibida. Por outro 

lado, se a causação do dano, pelo poluidor, for pontual, não parece haver espaço para a aplicação 

do raciocínio.  

Sob essa ótica, a tese da continuidade do dano ambiental para justificar a 

imprescritibilidade da pretensão (sob o fundamento da responsabilidade civil) se esvaziaria no 

momento em que o poluidor deixasse a condição de titular do imóvel danificado. A partir de 

então, ao poluidor não seria mais possível continuar a praticar a conduta ilícita. Antes disso, 

caso o poluidor reúna também a condição de titular, poderia ser demandado por fundamento 

legal originário, sem a necessidade sequer de se buscar nexo de causalidade, a demonstrar um 

esvaziamento da teoria no período em que o poluidor seja também titular do bem imóvel 

danificado.  

 
734 “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” 

“Art. 206. Prescreve: [...] 

§ 3 o Em três anos: [...] 

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 

V - a pretensão de reparação civil;”.  

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm, acesso em 19 de junho de 

2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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Potencialmente, a leitura conjunta das teses permite concluir que o poluidor e anterior 

proprietário pode ser demandado a recuperar o dano ambiental por até dez anos após ter deixado 

a condição de titular, momento em que, hipoteticamente, o poluidor teria praticado sua última 

infração ao bem ambiental. Ressalvada a aplicação da teoria da actio nata, caso essa viabilize, 

no caso concreto, uma demanda mesmo após esse prazo em virtude do aparecimento tardio do 

dano.   

 

3.7. Conclusões parciais 

 

A responsabilidade civil ambiental brasileira é construída sobre a premissa da 

objetividade e solidariedade. A partir da absorção dos elementos fundantes da teoria do risco, 

como principal fundamento ético da modalidade objetiva da responsabilidade civil, doutrina e 

jurisprudência consolidaram a teoria do risco integral, a não admitir qualquer excludente de 

responsabilidade civil em matéria ambiental, permitindo a responsabilização de 

corresponsáveis sem qualquer distinção, à luz da alegada solidariedade legal.  

Acerca do nexo de causalidade, não se vê razão para a propalada teoria do risco integral 

ser aplicada a todo e qualquer pretensão pautada na responsabilidade civil ambiental. O sistema 

normativo não nivela no mesmo patamar a conservação, restauração e recuperação do meio 

ambiente, e os demais interesses juridicamente tuteláveis, pelo que as excludentes rompedoras 

do nexo causal podem ser aplicadas às pretensões voltadas aos danos individuais e em geral, e 

aos danos coletivos. Deve-se lembrar que a teoria do risco integral não encontra previsão legal 

expressa, sendo fruto de construção doutrinário-jurisprudencial.  

A reflexão é importante porque doutrina e jurisprudência caminham para consolidar o 

reconhecimento de diferentes interesses juridicamente tuteláveis no plano do direito ambiental, 

máxime no tocante a danos extrapatrimoniais sofridos pela coletividade em virtude da supressão 

do direito de fruição de um meio ambiente sadio, como o dano moral coletivo, dano social, 

dano interino.  

Assim, ainda que reparação do dano in natura não admita qualquer excludente, por ser 

esse o propósito de todo o sistema normativo ambiental, a reparação de interesses 

extrapatrimoniais coletivos ou interesses individuais pode sofrer influência da correção da 

conduta do agente, afastando-se o encargo indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais 

coletivos e danos individuais, por rompimento do nexo causal, à luz da teoria do escopo da 

norma, quando a causalidade do evento danoso derivar de culpa da vítima (no caso de danos 

individuais), fato de terceiro ou evento força maior. 
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Mesmo que prevaleça o entendimento que o grau de zelo do agente não possa servir 

como excludente da responsabilidade civil ambiental, não parece haver razão para recusar a 

apuração da regularidade da conduta do agente como fator de redução da indenização, nos 

termos do parágrafo único do Artigo 944 do Código Civil. É dizer: reduz-se equitativamente a 

indenização conforme o grau de correção na conduta do agente, construindo-se escala em 

proporções invertidas entre o grau de zelo e o nível de responsabilidade do agente. 

Acerca das indenizações, critica-se a tentativa de se atribuir caráter pedagógico-

punitivo a indenizações por danos coletivos extracorpóreos, mormente à luz do equivocado 

entendimento de uma responsabilidade ambulatória. Se prevalecer o entendimento de que 

indenizações devam trazer consigo um elemento punitivo-pedagógico, seria obrigatório, em tais 

casos, perquirir a conduta do agente, pois não há sentido em se punir ou pretender corrigir a 

conduta de um agente que não tenha agido de maneira moralmente reprovável.  

Assim, se, no caso concreto, o agente faz prova de que conduz suas atividades de forma 

regular, possui as necessárias licenças, observa os limites de emissão constantes de tal licença, 

possui imóvel regularmente cadastrado perante os agentes fiscalizadores (ou mesmo junto ao 

respectivo cartório de registro de imóveis), não há grau de repúdio moral em tal comportamento. 

Tanto assim que esse agente não seria responsabilizado criminalmente, tampouco sofreria 

sanções administrativas (ou as sofreria em nível condizente com seu grau de culpa). 

Enfim, embora o microssistema da responsabilidade civil ambiental seja construído 

sobre os pilares da responsabilidade objetiva, não se deve desprezar por completo a perquirição 

da regularidade da conduta do agente, dada sua relevância em potencial.  

Essas leituras se conformam ao fundamento ético da responsabilização civil objetiva, 

na esfera ambiental, composto pelo senso de reparação e precaução. Não faz sentido atribuir-se 

a uma modalidade objetiva de responsabilidade um caráter sancionatório, pedagógico. Tal 

fundamento (sanção) deve vir acompanhado de perquirição da conduta do agente e constatação 

de reprovação moral e social da conduta. E, nesse particular, a figura do dano social como dano 

autônomo ganha espaço.  

Essa discussão joga luz sobre a possibilidade de se atribuir diferentes níveis de 

responsabilidade a diferentes agentes, conforme o grau de reprovação social de suas condutas. 

Essa foi uma das ideias que motivou o estudo, seja pelo senso de justiça em si embutido, seja 

pelo risco de que a expansão dos espectros de responsabilidade civil ambiental venha a gerar 

resultados opostos ao desejado, conforme alertado por Tiago C. Vaitekunas Zapater, ao abordar 

a temática das áreas contaminadas: 
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[...] não tem sentido impor os aspectos pedagógicos da responsabilidade civil – 

obrigação de compensação e indenização – àqueles que estão promovendo a 

remediação da área sem terem causado a contaminação. Seja pelas razões conceituais 

expostas, seja porque esse tipo de política judiciária não produz o desejado efeito 

dissuasório/preventivo. Ao contrário, contribui para o desestímulo ao investimento na 

recuperação dessas áreas, fazendo proliferar áreas órfãs, cuja remediação ficaria às 

custas do Poder Público
735

.  

 

Outra conclusão importante em torno da extensão dos comportamentos imputáveis ao 

titular é que não existe responsabilidade civil ambiental ambulatória. O adquirente não substitui 

o alienante no processo obrigacional desse último. Existem: a) a regra geral de responsabilidade 

civil ambiental, que incide sobre qualquer conduta ofensiva ao meio ambiente, seja ou não o 

agente titular, possuidor ou ocupante do bem degradado; e b) um dever (ou obrigação) exigível 

do titular, possuidor ou ocupante, em recuperar a capacidade ambiental do imóvel, 

independentemente de tal titular ter agido para causar o dano.  

Na casuística central do estudo, o adquirente de imóvel ambientalmente degradado 

estará obrigado, em um processo obrigacional próprio, às ações de restauração e recuperação, 

por força de deveres propter rem. O alienante, causador direto ou indireto do dano ambiental, 

estará obrigado por força da regra geral de responsabilidade civil ambiental, e a transmissão de 

titularidade não exonerará o alienante de sua obrigação736.  

Ao tratar do tema na casuística das áreas contaminadas, Marina Monné de Oliveira 

sintetiza o pensamento em torno da separação entre as possíveis prestações exigíveis dos 

agentes causadores dos danos ambientais e daqueles que, por dever legal propter rem, devem 

reparar tais danos, ainda que não tenham contribuído para sua ocorrência: 

 

Uma segunda via versa sobre a interpretação jurídica dos conceitos de 

responsabilidade civil e obrigação propter rem, que, embora possam culminar, ambas, 

na obrigação de reparação da degradação material do bem, não podem se confundir 

por não terem o mesmo objeto e natureza jurídica. Segundo esse entendimento 

 
735 ZAPATER, Tiago C. Vaitekunas. Áreas contaminadas e reparação integral – diferença entre obrigação 

propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental, in Revista do Advogado AASP, Ano XXXVII, nº. 133, 

Março de 2017, p. 227. 
736 “Recurso de apelação – Termo de Ajustamento de Conduta – Legitimidade de terceiros para sua execução 

afastada – Decisão acertada – Descabimento de alteração do obrigado pela discussão acerca da propriedade – 

Obrigação que deve ser cumprida por quem se obrigou e aceitou os termos do ajuste independentemente de ser 

ou não a proprietária da área - Discussão acerca da metragem a ser objeto de recuperação entorno de lago 

artificial – Termo de Ajustamento de Conduta que não indicou de forma clara a metragem, constando de Anexo 

em Planta de Levantamento Planimétrico 50 metros em torno da lagoa – Dúvida que foi objeto de acertamento 

administrativo, limitando-se a faixa à 15 metros – Sentença que aplicando a Resolução Conama 302/2002 

reconheceu o cabimento do limite de 15 metros por não se tratar de área urbana consolidada – Adequação que 

apesar de conter argumentos jurídicos atenta contra o ato jurídico e perfeito que se formou com a formalização 

e aprovação do Termo de Ajustamento de Conduta – Limite de 30 metros proposto no pedido inicial que melhor 

atende aos interesses do meio ambiente – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 0027830-

05.2007.8.26.0451; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; 

Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021) 
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doutrinário, ao proprietário ou possuidor não causador da contaminação, apenas seria 

imputável uma obrigação (propter rem) de reparar a degradação material (a 

contaminação), jamais responsabilidade pelas diversas facetas do dano decorrentes da 

contaminação. Essa imputação de responsabilidade depende, sempre, de haver nexo 

de causalidade737. 

 

Quiçá o fato de que a principal pretensão reparatória exercível contra o titular 

(adquirente) ou contra o poluidor (alienante) seja semelhante, a saber, a recuperação in natura 

(que é a essência do dever originário propter rem e deve ser preferencialmente o remédio a ser 

buscado também por pretensões fundadas na responsabilidade civil ambiental) tenha 

conduzido, historicamente, à confusão conceitual e, a reboque, à redação simplificada e aberta 

da Súmula 623.  

Quaisquer que sejam as causas, a falta de clareza da Súmula e a insegurança jurídica 

dela decorrente persistem na Corte Superior, por isso há que se continuar a lapidar a ideia de 

que o sistema jurídico vigente prevê dois institutos diversos que podem ser acionados para o 

ressarcimento de danos ambientais: a regra geral de responsabilidade civil ambiental e a 

obrigação propter rem.  

Ponto que apresenta maior dificuldade é definir se, e quando, o adquirente de um imóvel 

em desconformidade ambiental pode vir a ser considerado poluidor e, como tal, atrair para si 

os consectários da regra geral de responsabilidade civil ambiental, não apenas o dever de 

natureza real de conservação.  

Não se pode admitir que a omissão do adquirente seja juridicamente irrelevante. Tal 

conclusão emite um sinal indesejado para a sociedade e para os potenciais titulares de bens 

imóveis: de que basta não poluir e não piorar um dano ambiental pré-existente. Não parece ser 

esse o espírito perquirido pelo sistema normativo de proteção ao meio ambiente. Uma leitura 

mais condizente com o espírito das normas de proteção ambiental deve estimular os agentes a 

adotar condutas proativas que possam contribuir, em termos práticos, com melhores indicadores 

de preservação e recuperação ambiental.  

Tampouco deve-se equiparar o adquirente ao titular anterior, enquanto causador do 

dano (poluidor, portanto), diante de um comportamento omissivo do adquirente, a partir de um 

entendimento de que o agente omisso seria, quase que automaticamente, equiparado ao poluidor 

indireto e, como tal, responderia solidariamente por todos os danos causados pelo poluidor 

direto.  

 
737 OLIVEIRA, Marina Monné. Op. cit., p. 171/172. 
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Tal leitura também representa aplicação injusta da norma, por falta de nexo causal 

entre a omissão o a causação do dano, e um cenário de insegurança jurídica que desestimula 

potenciais interessados em se tornar titulares de imóveis danificados. Na prática, tal leitura 

poderia contribuir para a perpetuação de situações danosas ao meio ambiente.  

A alternativa apresentada consiste em reconhecer o dano interino como interesse 

jurídico a ser tutelado pelo ordenamento, assim considerada a reparação da restrição de uso do 

bem ambiental enquanto perdurar a omissão do adquirente. O adquirente não poluidor 

responderia, portanto, por uma indenização calculada pelo período de sua omissão em adotar 

as necessárias condutas de restauração ambiental, exigíveis do adquirente em virtude de sua 

situação jurídica de titular.  

Em alinhamento às demais conclusões do capítulo, o dano interino correspondente ao 

tempo natural de recuperação da capacidade ecológica do bem ambiental lesado seria imputável 

ao poluidor que tenha dado causa ao dano ambiental. Da mesma forma, o poluidor (anterior 

titular do bem) responderia pelo dano interino consistente em sua demora para adoção de 

providências de recuperação do dano, e, a depender do grau de culpa apurável na conduta do 

poluidor, por danos morais coletivos e dano social. Sem prejuízo, ao poluidor recairá também 

a obrigação de restituir a mais-valia ecológica, equiparada ao enriquecimento indevido.  

A depender da conformação atribuída às rubricas de dano moral coletivo, dano social 

e dano interino, conforme o caso concreto, o poluidor poderia ser responsabilizado pelo 

pagamento das três rubricas.  

Por fim, também se rechaça a alegada imprescritibilidade de toda e qualquer pretensão 

reparatória de dano ambiental, seja pela inadequação técnico-jurídica dos argumentos utilizados 

no julgado do Supremo Tribunal Federal para defender a não incidência do instituto da 

prescrição, seja pela consequente insegurança jurídica que a decisão traz, deixando em aberto 

a possibilidade de que tal imprescritibilidade alcance pretensões indenizatórias em dinheiro. As 

pretensões condenatórias derivadas de um dano-evento de implicações ambientais devem se 

sujeitar aos efeitos da prescrição.  

Ademais, em vista do caráter potestativo do direito da coletividade ao meio ambiente 

sadio, e o consequente dever em sentido estrito, que recai sobre os titulares de bens imóveis, 

não é necessário desenvolver a tese da imprescritibilidade das pretensões condenatórias para 

manter a salvo o direito de reclamar a recuperação ambiental a qualquer tempo, junto ao atual 

titular do bem imóvel.
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES 

 

Como observado, “[...] para frustração dos juristas que frequentemente buscam certezas 

absolutas, ou que acreditam que a ciência produz certezas, ao contrário, a ecologia científica 

atual cria mais questionamentos do que propriamente respostas infalíveis”738. Pode-se dizer o 

mesmo no campo da responsabilidade civil ambiental.  

Por isso, questionou-se a adequação, eficiência e suficiência da aplicação dada ao 

princípio da precaução atualmente, materializada em uma pretensa penalização do agente, 

embutindo-se caráter punitivo e dissuasório nas indenizações impostas. A despeito de recebida 

por doutrina e jurisprudência, essa visão é merecedora de revisão, seja porque carece de 

previsão legal expressa, seja porque não auxilia na construção de uma jurisprudência voltada 

ao reconhecimento de boas práticas.  

A consolidação da ideia de que o sistema de responsabilidade civil ambiental brasileiro 

é construído sobe premissas de objetividade e solidariedade, e informado por uma teoria do 

risco integral, levou a afirmações que a conduta de um agente, em especial de um titular de um 

bem imóvel socioambiental, seja irrelevante para o ordenamento. Essa afirmação causa enorme 

desconforto sob a perspectiva de um senso comum de justiça, e pode causar efeito nocivo à 

proteção do meio ambiente, em especial quando acompanhada de uma confusão conceitual que 

parece querer atribuir ao adquirente de um imóvel socioambiental responsabilidades imputáveis 

apenas ao alienante.  

A propagação dessa amplitude indenizatória e dessa visão punitiva pode desestimular 

titulares de bens socioambientais a adotar condutas que possam, em termos pragmáticos, ser 

mais favoráveis ao meio ambiente. Quando se nivela corresponsáveis, independentemente de 

sua participação no evento danoso, ou se transfere ao adquirente o dever de indenizar danos 

extrapatrimoniais a que não deu causa, e sem que haja nexo de causalidade entre suas condutas 

e o resultado danoso, os agentes podem se sentir desestimulados a adotar condutas de 

preservação, se persistir a percepção de que o tratamento que o sistema jurídico lhes dispensa 

é o mesmo dispensado ao agente infrator.  

Por tudo o que se expôs ao longo deste estudo, entende-se que há outros matizes a se 

conferir ao princípio da precaução na temática da responsabilidade civil ambiental. Aliás, 

arrisca-se a dizer que essa “diferente” visão corresponderia a apenas mudar a posição de um 

foco de luz sobre determinado objeto.  

 
738 MELO, Melissa Ely. Op. cit., p. 54.  
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Entende-se que a aplicação punitiva, sancionatória, pautada no princípio da precaução, 

traduz uma leitura de condenar fatos pretéritos, na expectativa de interferir em acontecimentos 

futuros. Aplica-se pesada indenização ao agente na expectativa de que tal agente não cometa o 

mesmo fato novamente, no futuro (caráter punitivo-dissuasório), bem como que outros agentes 

temam por ter o mesmo fim que aquele impingido ao agente já condenado (num pretenso caráter 

pedagógico da indenização).  

Há outra leitura possível sobre a concreção dos princípios da precaução, do poluidor-

pagador, e da solidariedade geracional, que pode contribuir com a consolidação de uma 

jurisprudência mais clara em torno dos deveres exigíveis dos titulares de imóveis de interesse 

ambiental. Leituras com suporte técnico mais firme no ordenamento jurídico positivado, em 

institutos consolidados no ordenamento, sempre apoiados sobre os princípios que sustentam o 

tema. Potencialmente, portanto, leituras que possam conferir maior segurança jurídica aos 

jurisdicionados e, acima de tudo, redundar em maior conservação prática do meio ambiente.  

A análise de precedentes em torno da temática de danos ambientais e responsabilização 

de titulares de bens imóveis de interesse ambiental mostrou uma jurisprudência um tanto quanto 

errática em pontos importantes, tais como a extensão de atribuições imputáveis ao titular de um 

bem imóvel de interesse ambiental e mesmo a imprescritibilidade da reparação civil por dano 

ambiental.  

Dessa forma, ao contrário do que deve ser buscado pelo sistema normativo de proteção 

ao meio ambiente, a soma de uma expansão indenitária com uma inconsistência conceitual dos 

precedentes pode levar a um cenário de insegurança jurídica que pode significar prejuízo ao 

meio ambiente, e não proteção: 

 

Ao aplicar o instituto da responsabilidade civil e da obrigação propter rem de forma 

atécnica para envolver futuros proprietários e possuidores no regime de controle de 

contaminação, não se criam incentivos para que se preocupem em adotar as condutas 

de cuidado em relação à qualidade ambiental do imóvel, posto que estariam sujeitos 

ao mesmo regime de responsabilização aplicado aos poluidores independentemente 

de atuação diligente.739  

 

A pedra de toque é distinguir os institutos das obrigações propter rem e da 

responsabilidade civil ambiental, para consolidar entendimento de que não existe 

responsabilidade civil ambiental ambulatória.  

 
739  OLIVEIRA, Marina Monné. Op. cit., p. 173. A autora aborda especificamente a temática das áreas 

contaminadas, todavia não se vê qualquer óbice para se utilizar do raciocínio como referência nesse estudo. A 

temática das áreas contaminadas pode ser considerada uma parcela especializada das casuísticas em torno dos 

deveres reais de conservação, recuperação e restauração de bens imóveis.  
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É necessário atribuir os respectivos regimes jurídicos adequados a poluidores 

(causadores do dano ambiental a partir de suas atividades) e a titulares de bens imóveis. Não se 

pode, no afã de preservar o meio ambiente, abdicar dos tratamentos jurídicos adequados a cada 

casuística, como advertem Édis Milaré, Roberta Jardim de Morais e Maria Camila Cozzi Pires 

de Oliveira Dias: 

 

A busca pela reparação integral de danos ambientais não pode levar ao desvirtuamento 

de institutos já consagrados pelo ordenamento jurídico, inclusive pelo próprio Direito 

do Ambiente. As finalidades mais virtuosas não podem servir de justificativa para 

afronta ao Estado Democrático de Direito e suas bases fundamentais. A bem ver, as 

obrigações propter rem estão atreladas aos direitos reais e têm a finalidade de 

conservar a coisa sempre na busca pelo cumprimento de sua função socioambiental. 

Desse modo, algumas vezes, podem estar relacionadas à regularização ambiental que 

se mostra necessária a conservação de imóveis rurais, por exemplo, mas em nada se 

relacionam com a reparação ou indenização por danos ambientais. Com efeito, de 

modo algum tais obrigações propter rem se confundem om a responsabilidade civil 

ambiental que é importa a pessoas físicas ou jurídicas consideradas poluidoras, diretas 

ou indiretas, quando se está à frente de ocorrência de danos.740 

 

Ventilou-se mesmo que a confusão decorra do fato de que, a partir de ambas as normas, 

podem derivar pretensões de recomposição in natura do dano ambiental causado. No entanto, a 

distinção ganha relevo quando se trata dos demais interesses jurídicos potencialmente 

envolvidos em um evento danoso ambiental.  

No campo exclusivo da responsabilidade civil ambiental, demonstrou-se haver espaço 

para afastamento da propalada teoria do risco integral, objeto de construção jurisprudencial, 

para avaliar as pretensões indenizatórias sob a perspectiva da teoria do escopo da norma 

violada. Ao assim se agir, é possível admitir algumas excludentes de imputação por rompimento 

do nexo causal, em relação a interesses que não a restauração do dano in natura. Agentes em 

conformidade com os comportamentos desejados poderiam, assim, ser isentos de 

responsabilidade por danos individuais, e pelos danos extrapatrimoniais coletivos, em caso de 

eventos causados por culpa da vítima (nos danos individuais), fato de terceiro ou eventos de 

força maior.  

Ainda que responsabilizados por força do caráter objeto da responsabilidade civil 

ambiental, agentes que demonstrem comportamentos objetivamente condizentes com atos de 

preservação do meio ambiente podem ter suas condenações reduzidas, em linha com o que 

prevê o artigo 944 do Código Civil.  

Em relação aos interesses juridicamente tuteláveis a partir da ocorrência de um dano 

ambiental, foram identificados: a) o dano moral coletivo, consistente na privação do direito de 

 
740 MILARÉ, Édis. MORAIS, Roberta Jardim de. DIAS, Maria Camila Cozzi Pires de Oliveira. Op. cit., p. 37. 
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fruição do meio ambiente, considerando-se o tempo natural de recuperação da funcionalidade 

ecológica após adotadas as medidas de recuperação, ou, então, o rebaixamento do nível de 

qualidade de vida, de consciência coletiva, causado pelo dano ambiental; b) o dano interino, 

consistente no lapso do decorrido até que o agente (quer seja o poluidor propriamente dito, quer 

seja o adquirente assim obrigado por dever legal) comece a adotas as condutas de recuperação, 

ou mesmo o período de tempo necessário para a recuperação da funcionalidade ecológica do 

bem afetado, a depender da leitura dada ao dano moral coletivo; c) o dano social, seja como 

redução da qualidade de vida e dos indicadores sociais, ou uma acentuação desses indicadores 

negativos, causada pelo alto grau de reprovação moral da conduta do agente; e, d) a restituição 

da mais-valia ecológica, conceito muito mais próximo do enriquecimento indevido do que da 

indenização propriamente dita, a representar uma aplicação prática do conceito do poluidor-

pagador. 

Na leitura que aqui se propôs, o adquirente responderá, em princípio, apenas pela 

recomposição do dano in natura, em virtude do dever real de preservação que sobre si recai em 

virtude do exercício da posição jurídica. O adquirente, pode, em tese, vir a responder por uma 

parcela de dano interino, mesmo que não se encaixe no conceito de poluidor, se demorar para 

adotar medidas de recuperação do imóvel degradado. Como o adquirente não responde pelo 

dano moral coletivo, nem pelo dano social, por ausência de nexo causal, não parece haver 

dificuldades em se definir o dano interino como o ressarcimento do tempo que o adquirente 

levou para iniciar as medidas de recuperação, de si exigíveis por sua posição jurídica.  

O poluidor, por sua vez, pode ser demandado tanto a recompor o dano ambiental in 

natura, como também para responder por todos os interesses juridicamente tuteláveis de 

natureza extrapatrimonial pertencentes à coletividade. Nesse caso, a acomodação dos conceitos 

de dano interino, dano moral coletivo e dano social se apresenta como um desafio, cabendo ao 

aplicador da norma zelar para que, no caso concreto, a coincidência de tais rubricas não 

implique em bis in idem. Para isso, propõem-se duas leituras possíveis, a partir das variações 

sugeridas para o dano moral coletivo.  

Caso se considere que o dano moral coletivo incorpore o decurso do tempo de 

recuperação da capacidade ecológica do bem ambiental lesado, já após a adoção das medidas 

de restauração, deve-se cuidar para que tal interesse não seja também indenizado a título de 

dano interino. Nesta hipótese, eventual rebaixamento do nível de qualidade de vida deverá ser 

indenizado sob a rubrica de dano social.  

Caso se considere que o dano moral coletivo corresponda apenas à reparação dos 

elementos sensoriais abstratos da coletividade violados pelo dano ambiental, a saber: o 
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rebaixamento do nível de qualidade de vida, a consciência de uma dada coletividade em relação 

àquele bem ambiental violado, a tristeza gerada pela perda do bem, todo o lapso de tempo de 

privação ao direito de fruição do meio ambiente sadio deverá ser categorizado como dano 

interino. Isso deve corresponder tanto à demora do poluidor em adotar medidas de recuperação, 

quanto o período de tempo intrínseco ao bem para recuperar sua capacidade ecológica, o qual, 

uma vez reconhecido como indenizável, deve sempre recair sobre o poluidor, qualquer que seja 

a linha adotada. Nessa segunda hipótese, só haveria de se falar em dano social caso o 

comportamento do agente fosse reprovável a ponto de se admitir um incremento nos níveis de 

rebaixamento dos elementos extracorpóreos da coletividade.  

A ideia permite acomodar um tratamento distinto ao poluidor direto, causador do dano, 

daquele que venha a exercer algum direito real (ou a posse) sobre o imóvel e que, por isso, 

tenha o dever de restaurar. Ainda, permite que o critério tempo seja um medidor de uma possível 

indenização adicional, a título de dano interino. Assim, quanto maior o tempo gasto pelo 

responsável para iniciar as ações de recuperação, maior a indenização devida a título de dano 

interino porque, em tese, maior o tempo que a coletividade ficará desprovida do direito de 

acesso ao bem.  

Reconhece-se um certo grau de abstração da ideia. A própria figura do dano interino, 

a despeito de citada pela primeira vez em 2010, parece pouco frequente em julgados posteriores 

em torno da temática ambiental. Essa abstração, por si só, não deve ser óbice a uma avaliação 

do conceito como uma possibilidade indenizatória. Vide, por exemplo, o que ocorreu por 

ocasião das primeiras menções às indenizações por danos morais.  

Desde sua aparição até aceitação doutrinário-jurisprudencial, a ideia de indenizar um 

dano moral superou resistência que em algum momento pode ter parecido intransponível: 

valorar monetariamente o caráter, a honra, o sentimento humano em geral741. A despeito de sua 

quantificação ser controversa até hoje, não se cogita mais abandonar as indenizações a título de 

reparação de dano moral porque seja difícil quantificá-las, ou porque sua causa de pedir tem 

natureza não patrimonial. Admite-se o conceito como um valor jurídico merecedor de tutela e 

se parte para o enfrentamento dos desafios que o conceito apresenta. 

Se o dano interino pode ser um interesse tutelável, portanto, questiona-se: em que 

momento o adquirente deve iniciar medidas de recuperação do meio ambiente? A resposta 

 
741 Pontes de Miranda assim sintetiza a posição contrária à reparação do dano moral: “Hemos de afirmar a 

ressarcibilidade do dano não-patrimonial, a despeito de haver opiniões que reputam repugnantes à razão, ou ao 

sentimento, ressarcir-se em dinheiro o que consistiu em dano à honra, à integridade física” (Tratado de direito 

privado, Tomo LIII, Op. cit., p. 219). 
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desejada pelo sistema é uma só: o quanto antes. Por isso que o adquirente que assim age deve 

ser de alguma maneira reconhecido. Nos estritos limites da responsabilidade civil, fazê-lo deve 

ser entendido como uma forma de se aplicar o princípio da precaução.  

Sob uma perspectiva prática, alguns elementos objetivos foram apresentados como 

potenciais critérios de aferição da regularidade do agente potencialmente responsável pela 

recuperação de danos ambientais. O intuito de tal apontamento é contribuir para a criação de 

parâmetros paradigmáticos da diferenciação de comportamentos favoráveis ou desfavoráveis 

ao meio ambiente, com o consequente reflexo de tal apuração na extensão da responsabilização 

civil do agente.  

A análise dos parâmetros indicados e das proposições sugeridas como diferenciadores 

entre comportamentos conformes e não conformes indica que, na leitura apresentada, o zelo das 

partes envolvidas na transação de imóvel de interesse ambiental (preponderante, mas não 

exclusivamente, os rurais) pode ser elemento a minimizar ou maximizar as chances de 

responsabilização do adquirente.  

O adquirente que perquirir sobre as condições registrais e cadastrais do imóvel e do 

alienante, e realizar estudo técnico para apuração da satisfação das obrigações legais de 

preservação antes da conclusão do negócio (de tornar-se, portanto, titular) estará em condições 

de identificar pendências ambientais do imóvel e quais providências necessárias para saná-la. 

Como parte da negociação, inclusive, pode condicionar a conclusão do negócio ao saneamento 

de eventuais pendências, ou mesmo o alienante tomar a frente de determinadas ações 

restauradoras ainda na fase de negociações, antes de efetivamente exercer qualquer direito real 

sobre o bem imóvel objeto da transação, e antes que o negócio jurídico definitivo seja celebrado.  

Assim, em tese, esse adquirente não se exporá à chance de ser considerado em violação 

ao seu dever de restauração, posto que os procedimentos de restauração ter-se-ão iniciado antes 

mesmo de o dever lhe ser exigível. Não haverá ilícito do adquirente, portanto, com base nos 

deveres reais de preservação, e como não há responsabilidade ambulatória, nenhum eventual 

dever indenizatório exigível do alienante será exigível do adquirente. 

A realização de auditoria de venda (due dilligence) também pode favorecer o alienante, 

em sentido inverso. Havendo estudos e trabalhos técnicos a apontar a condição do imóvel por 

ocasião da venda, o alienante reduz seus riscos de ser responsabilizado por atos imputáveis ao 

adquirente após a transmissão da titularidade. Não há qualquer dúvida teórica de que o alienante 

não deva ser responsabilizado em tal hipótese, mas eventual documentação atestando as 

condições do imóvel quando da venda podem servir como importante instrumento de prova em 

benefício do alienante em tal contexto.  
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Salvo se houver impedimento legal ou regulatório nesse sentido742, não se descarta, 

inclusive, eventual participação do Ministério Público em eventual transação de venda de 

imóvel de interesse ambiental na hipótese de se identificar passivos no curso da negociação. 

Independentemente de haver ou não processo administrativo ou judicial em curso contra o 

alienante, a participação do Ministério Público, como representante maior dos interesses da 

coletividade, poderia conferir maior segurança jurídica aos particulares envolvidos na transação 

ao mesmo tempo que viabilizar a adoção de medidas de restauração e recuperação da 

capacidade ecológica do imóvel.  

Haja ou não a participação do Ministério Público, o resultado parece o mais desejável 

possível: o imóvel degradado passa para a esfera de atribuições de uma pessoa que passará a 

adotar ações de recuperação. O adquirente goza de uma maior segurança jurídica, reduzindo 

sensivelmente as chances de ser demandado por eventuais ilícitos praticados pelo alienante. Os 

custos de recomposição do bem ambiental danificado, muito provavelmente, serão alocados ao 

alienante ao longo da negociação, encerrando uma forma de materialização do princípio do 

poluidor-pagador, retirando do alienante a vantagem econômica potencialmente aferida com a 

causação do dano ambiental.  

É uma forma de aplicar o regramento de proteção do meio ambiente, no que diz respeito 

aos campos do direito das obrigações e da responsabilidade civil, que estimula os envolvidos a 

adotar medidas pragmáticas que tendem a contribuir com uma melhora na preservação do meio 

ambiente e entregar maior segurança jurídica aos envolvidos.  

Ainda sobre segurança jurídica, também se espera que a posição acerca da 

imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, à luz do entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, seja revista, para se reconhecer a incidência da prescrição sobre 

todas as pretensões derivadas da regra geral de responsabilidade civil ambiental, dada sua 

natureza condenatória. A proteção do meio ambiente não necessita de tal construção 

argumentativa, geradora de elevada insegurança jurídica, sendo os institutos vigentes 

suficientes para conferir tempo suficiente para que legitimados busquem as reparações dos 

demais interesses juridicamente tuteláveis que entendam fazer jus. Concluiu-se que as 

pretensões essencialmente indenizatórias voltadas à obtenção de condenações em dinheiro pela 

reparação de danos extrapatrimoniais, devem prescrever em três anos. A pretensão de 

restauração do dano in natura, quando exercida com fundamento no artigo 14 da Política 

Nacional do Meio Ambiente, prescreve em dez anos, sendo os prazos contados da ciência do 

 
742 Não se encontrou impedimento nesse sentido nas pesquisas.  
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prejudicado (teoria da actio nata), ou, conforme o caso concreto, da transmissão da titularidade 

do bem imóvel pelo poluidor. 

Consignou-se, na ocasião, que as pretensões fundadas nos deveres reais de restauração 

e conservação não prescrevem, dada a natureza potestativa do direito de acesso ao meio 

ambiente sadio, somada à ausência de disposição legal pela caducidade de tal direito, a sinalizar 

que o espírito do legislador era conferir perpetuidade a tal direito. A pretensão de reclamar a 

recuperação in natura junto ao titular do bem, jamais sofrerá qualquer tipo de restrição pelo 

decurso do tempo. Entender pela incidência da prescrição às pretensões condenatórias em sede 

ambiental, portanto, não significa acolher o argumento do direito adquirido de poluir. 

Espera-se ter alcançado de forma satisfatória a busca pelas respostas aos 

questionamentos formulados desde o início das pesquisas, entregando uma leitura 

complementar à aplicação dos institutos dos deveres reais de preservação do meio ambiente e 

da responsabilidade civil ambiental. As conclusões alcançadas parecem acomodar bem tanto a 

desejada segurança jurídica das partes envolvidas na transação (inclusive o alienante), quanto 

o interesse da coletividade em fruir de um meio ambiente sadio, pois tende, ao menos em tese, 

a estimular a recuperação do dano ambiental e a combater potencial conduta de inércia do 

alienante e procrastinação do adquirente quanto às medidas de preservação e recuperação.  

Não se ignora que a doutrina, o legislativo e a jurisprudência tiveram de enfrentar num 

passado recente argumentos como direito adquirido, ato jurídico perfeito, o caráter absoluto da 

propriedade, sempre com vistas eximir os proprietários de deveres de proteção ambiental. 

Responderam construindo o microssistema de responsabilidade civil mais rigoroso do nosso 

ordenamento a partir de um vasto arcabouço legislativo, mas tal contexto não necessariamente 

tem redundado num cenário a ser festejado.743  

Como advertido em introdução, não se trata de atribuir desvalor aos avanços alcançados 

pela doutrina e jurisprudência em torno da temática ambiental até o momento. Muito menos se 

pretende reduzir a proteção a ser conferida ao meio ambiente enquanto bem inalienável, de uso 

comum do povo, essencial à vida, da presente e das futuras gerações. Trata-se apenas de, 

reconhecido o caráter interdisciplinar do Direito Ambiental 744 , buscar suporte em alguns 

institutos de direito civil para tentar oferecer novos elementos (quiçá apenas novo olhar para os 

 
743 OLIVEIRA, Marina Monné. Op. cit., p. 40. A autora aponta que o Brasil ter uma legislação ambiental avançada, 

“[...] chama a atenção os altos níveis de poluição, o aumento da extensão de áreas contaminadas e as reduções 

muito tímidas dos números de desmatamento [...]”.  
744 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Direito ambiental: responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente, Op. 

cit., p. 61.  
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mesmos elementos) para uma eventual revisão de posicionamentos jurisprudenciais em torno 

do tema.  

Espera-se, de alguma forma, ter oferecido uma dose de contribuição para a contínua 

formulação científica745 do Direito Ambiental brasileiro, com a finalidade última de viabilizar 

a preservação do meio ambiente nos termos definidos pela legislação.  

 

 

 

 

 
745 Analogamente às reflexões de Conselheiro Lafayete, não se está a dilacerar o que já foi construído até o 

momento em termos de responsabilidade civil ambiental: “Um escritor, aliás estimável, assustado diante deste 

fenômeno, exclama: ‘O Código civil francês é hoje apenas um mito; os escritores e os tribunais da França o 

dilaceraram e estão a fazer um Direito Civil que não é o seu código’. Não: os escritores e os tribunais franceses 

nem dilaceraram o código, nem estão a fazer um Direito Civil que não é o do código, mas estudam-no por todas 

as suas faces, procedem à investigação profundas e fazem poderosas combinações: deste trabalho resultam 

magníficas e sólidas teorias que não são senão o Direito do Código, cientificamente formulado” (PEREIRA, 

Lafayete Rodrigues. Op. cit. P. XXV). 
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