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A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo traçar os parâmetros
para a verificação do dano causado e a responsabilização do agente causador, seja
ele pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. O direito ambiental
coloca-se na esfera dos interesses difusos, assim entendidos como formadores
daquele direito juridicamente reconhecido por uma pluralidade indeterminada ou
indeterminável de sujeitos. Neste sentido, destaca-se por ser um ramo do direito
cuja incidência encontra amparo na interdisciplinaridade, fenômeno que nos remete
aos princípios constitucionais afeitos à espécie, aos princípios do direito
administrativo, em igual forma aos de direito público e aos da ordem econômica.
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INTRODUÇÃO:

A questão ambiental é um dos temas mais relevantes da atualidade, já
que a qualidade de vida e a própria vida estão diretamente associadas ao equilíbrio
do meio ambiente. O aceleramento nos últimos anos da globalização, processo de
integração das economias e das sociedades dos diversos países, além do
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crescimento descontrolado da população, aumentou a produção e o consumo de
produtos industrializados, o que fez com que a exploração dos recursos naturais
chegasse a índices alarmantes. Por essa razão as legislações em todo o mundo
começaram a se voltar para a proteção dos ecossistemas.
De fato, o Direito Ambiental se firmou como um ramo importante do
Direito, oferecendo embasamento doutrinário e instrumentos processuais para que o
meio ambiente seja efetivamente preservado ou reparado. A responsabilidade civil
se destaca como o instituto jurídico mais importante nessa matéria, pois obriga
aquele que alterou as propriedades do meio ambiente, de modo a prejudicar a saúde
ou as condições de vida da população, a restaurar o que foi degradado ou também a
indenizar com uma quantia compensatória os que foram prejudicados pela
degradação.
O objetivo deste trabalho é analisar a responsabilidade civil em matéria
ambiental sob os aspectos material e moral, que são as duas modalidades de
reparação civil admitidas em lei.
Para isso em um primeiro momento se discorre genericamente sobre a
responsabilidade civil em si e sobre a responsabilidade civil em matéria ambiental de
maneira a contextualizar o leitor.
Em um segundo momento os danos ambientais são classificados como
coletivos e individuais, quanto à pessoa que reivindica os direitos, e como materiais
e morais quanto à esfera do prejuízo. No final o aspecto moral dos danos ambientais
é destacado, já que os valores abarcados pelo equilíbrio dos ecossistemas se
refletem muito mais na esfera moral do que na material.
A despeito dos estudos existentes, a responsabilidade civil em relação ao
meio ambiente precisa ainda de bastante aprofundamento e amadurecimento, já que
se trata de uma matéria relativamente nova. O número de ações na Justiça sobre o
assunto é pequeno em vista das degradações ambientais que a cada dia ocorrem, o
que ressalta a necessidade de se discutir mais o tema. Além do mais, importa
enfatizar que a proteção ao meio ambiente resguarda os valores mais importantes
da pessoa humana, como a saúde e a qualidade de vida.

1 – ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
“A palavra Ecologia tem origem no grego “oikos", que significa casa, e
"logos", estudo, reflexão”1
“Os estudos atinentes à relacao entre seres vivos e meio ambiente é ramo
recente da biologia, atraves da ecologia.”2
Assevera Lago:
“A ecologia surgiu atraves de pesquisa do biológo alemao Haeckel, em
1866, quando propôs o estudo de uma disciplina cientifica,com o objetivo
de estudar a função das espécies animais com o seu mundo orgânico e
inorgânico, para denominá-la utilizou a palavra grega oikos (casa) e cunhou
3
o tema cologia (ciencia da casa)”.

“Note-se ainda que, nos estudos inicias da ecologia, prevalecia uma
abordagem denominada auto-ecologica, isto é sem incluir o homem.”4
Em sentido literal, a Ecologia é a ciência ou o estudo dos organismos em
sua casa, isto é, em seu meio... define-se como o estudo das relações dos
organismos, ou grupos de organismos, com seu meio... Está em maior consonância
com a conceituação moderna definir Ecologia como estudo da estrutura e da função
da natureza, entendendo-se que o homem dela faz parte"5
Murgel Branco esclarece:
“Que uma dimensão mais ampla da ecologia, representada pela interação
de vários outros fatores e circunstancias ambientais, somente surgiu com a
sinecologia – ramo da ecologia que trata das relações entre as
6
comunidades animais ou vegetais e o meio ambiente”

A conservação ambiental há muito pouco tempo tem-se tornado uma
questão de relevância, adentrando no mundo político e jurídico, considerado a
importância que o tema requer. Apesar de ser questão recente, a tutela ambiental
tem tomado proporções consideráveis sendo que hoje, meio ambiente e ecologia
são expressões da moda.
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“Para Édis Milaré, "meio ambiente" é uma expressão "camaleão" uma vez
que inexiste consenso sobre sua definição. Distingue, entretanto, dentro do conceito
jurídico de meio ambiente uma perspectiva estrita e outra ampla. Na primeira, o meio
ambiente é uma expressão do patrimônio natural e suas relações com e entre os
seres vivos. Na concepção ampla há uma abrangência de toda natureza original e
artificial, assim como os bens culturais correlatos. Dentro de outra perspectiva que
não a jurídica”7
“Ávila Coimbra que afirma ser "o meio ambiente o conjunto de elementos
físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se insere o homem,
individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento
das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características
essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos."8
A Lei nº 6.938/81 dispõe, em seu art. 3º, ser meio ambiente “o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”9.
O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, trata separadamente o
meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Também abrange o vocábulo
natureza, este por sua vez abrangendoindistintamente os reinos animal, vegetal e
mineral, mas ficam excluídas do seu alcance acessões humanas.
José Afonso da Silva trata do meio ambiente em seu sentido amplo, pois
considera "toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais
correlatos, compreendidos portanto, o solo, a água, o ar, as belezas naturais, o
patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico".10
Para William Freire11, meio ambiente é: “o universo natural que, efetiva ou
potencialmente, exerce influencia sobre os seres vivos.”
O meio ambiente e a ecologia passaram a ser uma preocupação em todo
o mundo, sendo que a nossa Carta Magna dedica um capítulo inteiro para tratar do
assunto.
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2 TUTELA DO AMBIENTE

Inicialmente, é necessário determinarmos que a tutela do meio ambiente,
muito embora hoje seja uma matéria em voga, já ocorre desde a época da
colonização portuguesa, onde as Ordenações (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas) já
previam regras que direta ou indiretamente se punham à disposição da preservação
ambiental.
Recorrendo ao significado etimológico dos termos, consoante Dicionário
Aurélio12, Tutela significa a defesa, o amparo, a proteção ou a tutoria.
“Sendo a proteção do ambiente um tema deste século, se compreende
que as Constituições mais antigas, como a norte-americana, a francesa e a italiana,
não cuidem especificamente da matéria. Isto ocorria também no sistema
constitucional brasileiro até a Constituição de 1.988. Entretanto, mesmo sem a
proteção constitucional eram promulgadas leis e regulamentos de proteção ao meio
ambiente.”13
As Constituições que antecederam a de 1.988, jamais se preocuparam
com a proteção do ambiente de forma específica e global. Ate 1.988 jamais foi
empregada a expressão "meio ambiente", revelando total despreocupação com o
tema.
Ressalte-se que com o advento da Carta Magna de 1988 a proteção do
meio ambiente ganhou identidade própria, definindo os fundamentos da proteção
ambiental. A nova Constituição chamou a atenção para a necessidade da
convivência harmoniosa com a natureza.
Assevera José Cretella Junior14 que:
"o meio ambiente, entregue à própria sorte, sem a presença humana, está
por excelência, em equilíbrio, encarregando-se a própria natureza de
recompor eventuais perdas vegetais, animais e mesmo minerais, sob o
impacto quer de fenômenos telúricos e cósmicos – raios, erupções
vulcânicas, inundações, chuvas, saraiva, meteoritos, gelo, terremotos,
maremotos -, quer de animais predatórios.”
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“A devastação ambiental não é exclusiva dos dias modernos, desde os
mais remotos tempos é tema de preocupação de todos os povos, em maior ou
menor escala. A devastação ambiental acompanha o homem desde os primórdios
de sua história”.15
“

No Brasil as primeiras formulações legislativas disciplinadoras do meio

ambiente são encontradas na legislação portuguesa que vigorou até o advento do
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acentuadas.”

“Nas décadas que seguiram, a questão tutelar do meio ambiente tomou
contornos maiores, surgindo os primeiros diplomas legais com regras específicas
sobre fatores ambientais. Na década de 1.960, com o movimento ecológico, novos
diplomas legais surgiram com normas mais diretas sobre prevenção e degradação
ambiental. Foi, entretanto, a partir da década de 80, sob o influxo da onda
conscientizadora emanada da Conferência de Estocolmo de 1.972, que a legislação
sobre a matéria tornou-se mais consistente, abrangente e voltada para a questão da
proteção do meio.”17
A edição da Lei 6.938 de 31.08.81, que conceituou o meio ambiente como
"o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas." Além disso,
instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tornou o primeiro grande marco da
legislação ambiental.
Seguida pela Lei 7.347 de 24.07.85, disciplinadora da ação civil pública
como instrumento processual específico para a defesa do ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.
O terceiro marco ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de
1.988, que dedicou capítulo próprio ao meio ambiente, considerado um dos textos
mais avançados do mundo. Com a Constituição Federal, vieram as Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas com preocupações ecológicas.
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Por fim, em quarto lugar, a Lei 9.605 de 12.02.98, que dispõe sanções
penais e administrativas aplicáveis à condutas lesivas ao meio ambiente.

3 DIREITO DO AMBIENTE
“Édis Milaré conceitua o direito do ambiente como "o complexo de
princípios e normas regulamentadoras das atividades humanas, que, direta ou
indiretamente possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global,
visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.”18
“William Freire afirma que no Brasil o direito ambiental foi definido, em
caráter pioneiro, por Luiz Fernando Coelho como sendo "um sistema de normas
jurídicas que, estabelecendo limitações ao direito de propriedade e ao direito de
exploração econômica dos recursos da natureza, objetivam a preservação do meio
ambiente com vistas à melhor qualidade da vida humana".19
Verifica-se uma visão mais complexa da matéria no trabalho de Helita
Barreira Custódio20 que define o direito do ambiente como o "conjunto de princípios
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disciplinadores de todas as atividades direta ou indiretamente relacionados com o
uso racional dos recursos naturais (ar, águas superficiais e subterrâneas, águas
continentais ou costeiras, solo, espaço aéreo e subsolo, espécies animais e
vegetais, alimentos e bebidas em geral, luz, energia), bem como a promoção e
proteção dos bens culturais (de valor histórico, arqueológico, paleontológico,
ecológico, científico), tendo por objeto a defesa e a preservação do patrimônio
ambiental (natural e cultural) e por finalidade a incolumidade da vida em geral, tanto
a presente como a futura."

4 Pressupostos da Responsabilidade Civil

A noção de responsabilidade está presente na consciência do ser humano
desde tempos remotos.
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A obrigação de indenizar pressupõe determinados requisitos. No âmbito
civil pode-se destacar os seguintes: a) que o ato ou fato praticado seja antijurídico;
b) que possa ser imputado a alguém; c) que resulte dano; d) que o dano possa ser
juridicamente considerado como causado pelo ato ou fato praticado.
A esses requisitos dá-se o nome de pressuspostos da responsabilidade
civil
Entende-se por pressuposto: “Uma tese básica, implícita, necessária para
que uma determinda representação faça sentido. No âmbito dos sistemas de
linguagem, uma afirmação que precisa ser verdadeira para que uma outra afirmação
tenha sentido.”21
A responsabilidade civil leva em conta, primordialmente, o dano, o
prejuízo, o desequilíbrio patrimonial da vítima e se não houver dano ou prejuízo a
ser ressarcido, não se fala em responsabilidade civil.
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Silvio Rodrigues afirma que os pressupostos da responsabilidade civil
derivam dos desdobramentos do art. 186 do Código Civil e se revelam como
pressupostos necessários para que a responsabilidade civil surja. 23
Segundo Maria Helena Diniz, é bastante difícil a caracterização

dos

pressupostos para que seja configurada a responsabilidade civil, ante a grande
imprecisão doutrinária a respeito.24
Para Sampaio, são pressupostos da responsabilidade subjetiva ou
clássica “ação ou omissão comportamento humano, culpa ou dolo do agente,
relação de causalidade e dano experimentado pela vítima”25]
Decerto que o ressarcimento dos danos causados a alguém é fato
plenamente assimilado no direito pátrio. Como decorrência da lógica jurídica
aplicável às mais variadas condutas, foram estabelecidos alguns pressupostos
responsáveis pela averiguação da responsabilidade civil e da obrigação de
indenizar, quais sejam: a ação ou omissão do agente, a culpa ou o dolo do mesmo e
o nexo de causalidade entre a conduta subjetiva e o fato danoso.
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A antijuridicidade é um dado de natureza objetiva. Há antijuridicidade
quando um ato ou um fato ofende direito alheio de modo contrário ao direito
independentemente de qualquer juízo de censura que porventura também possa
estar presente e ser referido a alguém. Este fato antijurídico, primeiro pressuposto
da obrigação de indenizar, será, de regra, um ato humano, culposo ou não, mas
também poderá ser um fato natural, que ofenda direitos de outrem, de forma
reprovada pelo ordenamento jurídico.
O Nexo de imputação é o fundamento ou a razão de ser da atribuição da
responsabilidade a uma determinada pessoa, pelos danos ocasionados ao
patrimônio ou à pessoa de outra.
Dano é o prejuízo sofrido por alguém, em conseqüência da violação de um
seu direito. Fernando Noronha26 classifica o dano da seguinte forma: dano
patrimonial e moral (ou extrapatrimonial); material e pessoal; direto e indireto.
“É dano patrimonial o prejuízo de natureza econômica, o dano diretamente
suscetível de avaliação pecuniária. É moral aquele dano que não afeta o patrimônio,
consistindo em dores físicas ou sofrimentos psíquicos, resultantes da violação de
direitos da personalidade.”27
“Fala-se em dano pessoal, ou à pessoa, quando é afetada a integridade
físico-psíquica do lesado; fala-se em dano material, quando se atingem bens ou
coisas do mundo externo.”28
“Dano direto é aquele que é feito imediato do ato lesivo, indireto é aquele
em que o fato, não tendo provocado ele mesmo o dano, desencadeia outra condição
que diretamente o suscite.”29

4.1 Responsabilidade Subjetiva e Objetiva
“Nos primórdios da humanidade imperava a vingança privada, forma
primitiva da reação espontânea e natural contra o mal sofrido. Não se questionava a
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culpa, bastava a efetivação do dano para uma reação imediata do ofendido. Era a
reparação do mal pelo mal”.30
Posteriormente foi regulamentada a reparação através da chamada Lei de
Talião: "olho por olho, dente por dente".
Afirma Orlando Gomes31, que a Responsabilidade Civil, seja a contratual
seja a extracontratual, impõe ao autor do Dano uma obrigação que tem por objeto a
prestação da indenização.
Lisboa traduz responsabilidade “(respondere) como dever jurídico de recomposição
do Dano sofrido, imposto ao seu causador direito ou indireto
“A Responsabilidade Civil, ou seja, a obrigação de indenizar o Dano
causado pode surgir do inadimplemento de uma obrigação negocial, é o que se
chama de responsabilidade contratual.”32
“Nessa ordem de idéias, distingue-se nitidamente duas espécies de
Responsabilidade Civil extrajudicial, a que se funda na culpa, chamada subjetiva, e a
que se extrai esse elemento na justificação do dever de indenizar, denominada
objetiva.’33
O ordenamento jurídico brasileiro trabalha como regra geral com a
Responsabilidade Civil Subjetiva, devendo ser comprovada a existência de culpa
para que possa surgir a necessidade de qualquer ressarcimento, sendo que tal
preceito surge expresso em nosso novo Código Civil no seu artigo 186.
Percebe-se que a ação do agente deve ser voluntária, negligente ou
imprudente, portanto necessário se faz a comprovação da culpa.
“A responsabilidade subjetiva, portanto, funda-se na idéia de culpa e de
dolo, sendo que com relação a este último, sempre haverá responsabilidade, [...]o
que se sobresai no foco das considerações e dos conceitos é a figura do ato ilícito,
como ente dotado de características próprias, e identificado na estrutura, nos seus
requisitos, nos seus efeitos , e nos seus elementos. “34
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“A responsabilidade civil subjetiva continua sendo o fundamento básico
de toda a responsabilidade civil: o agente só será responsabilizado, em princípio, se
tiver agido com culpa. Vejam-se os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil:”35

Segundo

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.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
MARIA HELENA DINIZ,
“Responsabilidade civil está relacionado com a aplicação de medidas que
obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros,
em razão de ato próprio imputado, de pessoas por quem ele responde, ou
de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou,
36
ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)”.

“Responsabilidade Civil Subjetiva possui como elementos basilares a sua
caracterização a ação ou omissão do sujeito ativo, a vítima como sujeito passivo, a
existência de um Dano sofrido por essa vítima, bem como o Nexo de Causalidade
entre o causador do Dano e a vítima, desde que verificado culpa ou dolo do
agente.”37
“Há hipóteses de Responsabilidade Civil Subjetiva há presunção de culpa
do agente, desde que haja lei que expressamente a estabeleça, e nestes casos
cabe ao imputado a demonstração de que não agiu culposa ou dolosamente. Podese extrair exemplos desse tipo de responsabilidade como por exemplo, a culpa in
eligendo ou in vigilando, portanto nesses casos, “se a presunção é absoluta, caberá
à vítima tão-somente a demonstração de causalidade, podendo o agente deixar de
responder civilmente por: ausência de causalidade ou alguma excludente de
responsabilidade” 38
“Para a teoria do risco a responsabilidade é objetiva. Consoante Carlos
Roberto Gonçalves nesta teoria se subsume a idéia do exercício de atividade
perigosa como fundamento da responsabilidade civil. O exercício de atividade que
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possa oferecer algum perigo representa um risco, que o agente assume, de ser
obrigado a ressarcir os danos que venham resultar a terceiros dessa atividade”39
“A responsabilidade objetiva funda-se num princípio de equidade, ou seja,
aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas
desvantagens dela resultantes. Quem aufere cômodos, deve suportar incômodos.”40
“No direito moderno, a teoria da responsabilidade objetiva apresenta-se sob
duas faces: a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. Pela última, desde que
exista um dano, deve ser ressarcido, independentemente da idéia de culpa. Uma e
outra

consagram,

em

última

análise,

a

responsabilidade

sem

culpa,

a

responsabilidade objetiva. A tendência atual do direito manifesta-se no sentido de
substituir a idéia da responsabilidade pela idéia da reparação, a idéia da culpa pela
idéia do risco, a responsabilidade subjetiva pela responsabilidade objetiva.”41
“ A realidade, no entanto, é que se tem procurado fundamentar a
responsabilidade na idéia de culpa, mas sendo esta insuficiente para atender às
imposições do progresso, tem o legislador fixado os casos especiais em que deve
ocorrer a obrigação de reparar, independentemente daquela noção.”42
“Portanto, a teoria objetiva,fundamenta-se na causalidade extrínseca,
desprezando a intenção do agente, pois aquele que obtém vantagens pelos riscos
criados, deve responder pelas conseqüências da atividade exercida, cuja
periculosidade é a ela inerente ou fixada em lei. O Código Civil/02 no seu artigo 927,
parágrafo único, fez ressalva a esse tipo de responsabilidade”43
Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar Dano a
outrem, é obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Todavia, haverá obrigação de reparar o Dano,
independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do Dano implicar, por
natureza, risco para os direitos de outrem.

“O direito brasileiro adota a teoria subjetiva em seu art. 159 do Código Civil,
em que a reparação está diretamente ligada à idéia do ilícito. Em outros dispositivos
e em leis esparsas se adotou a teoria do risco, da culpa presumida e da
39
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responsabilidade sem culpa, como nos arts. 1527, 1528, e 1529. Além disso, em
outras normas verifica-se com nitidez a adoção da responsabilidade objetiva.”44
“A matéria, entretanto, é controvertida. De um lado, apresentam-se fiéis
defensores da responsabilidade subjetiva, repelindo a teoria do risco. De outro lado,
há os que abraçam a doutrina do risco, considerando-a o substituto da teoria da
culpa, que estaria superada, além de insatisfatória. E, por fim, há a posição dos que
admitem - entre eles Caio Mário da Silva Pereira, a convivência das duas teorias: a
culpa exprimiria a noção básica e o princípio geral da responsabilidade; a teoria do
risco seria aplicada nos casos especialmente previstos, ou quando a lesão provém
de situação criada por quem explora profissão ou atividade que expôs o lesado ao
risco do dano que sofreu.”45

4.2 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL
“No que tange a responsabilidade contratual e extracontratual, os
estudiosos do direito dividem-se entre os adeptos da teoria dualista e os adeptos da
teoria monista. Os defensores desta fazem duras críticas à dualidade de tratamento
da responsabilidade.
Entendem pouco importar os aspectos sobre os quais se apresente a
responsabilidade civil no cenário jurídico, pois uniformes são seus efeitos. A teoria
dualista, ou clássica, mesmo concordando que as soluções são idênticas para a
responsabilidade contratual e extracontratual, faz a diferenciação. Esta última
predomina na doutrina e, inclusive, na nossa legislação.”46
“A responsabilidade contratual se origina da inexecução contratual. Pode
ser de um negócio jurídico bilateral ou unilateral. Resulta, portanto, de ilícito
contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de
qualquer obrigação”47
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“A grande civilista Maria Helena Diniz: “[...] A responsabilidade do infrator,
havendo liame obrigacional oriundo de um contrato ou de declaração unilateral de
vontade, designar-se-á responsabilidade contratual [...]”48
“Na responsabilidade contratual, por haver um vínculo entre as partes,
que estão ligadas por uma relação obrigacional, o seu fato gerador é a inexecução
da obrigação. Haverá responsabilidade contratual tanto no caso de inadimplemento
total ou parcial como no de retardamento (mora) da obrigação, exigindo-se sempre a
culpa na sua caracterização. Para garantir o pagamento da indenização, é freqüente
o uso da cláusula penal”49
“O nosso Código Civil em seu artigo 389 ao prescrever que não cumprida
a obrigação responde o devedor por perdas e danos e mais juros e atualização
monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de
advogados, e no art. 395 ao dispor: responde o devedor pelos prejuízos a que sua
mora der causa.”
Ao lado desta, existe a chamada responsabilidade extracontratual,
também chamada de responsabilidade aquiliana. Esta, por sua vez, tem origem em
um ato ilícito, causador de prejuízo.
A responsabilidade extracontratual, também denominada aquiliana ou
delitual, ocorre quando, antes de o dano acontecer, não há vínculo jurídico
preexistente entre o prejudicado e aquele que se atribui o prejuízo. Tem como fonte
a Lei.
“Enquanto na responsabilidade contratual há um vínculo anterior entre o
credor e o devedor, na responsabilidade delitual tal vínculo poderá não existir. Da
responsabilidade aquiliana, segundo leciona Álvaro Villaça, advêm duas outras
subespécies, "a responsabilidade delitual ou por ato ilícito, que resulta da existência
deste fora do contrato, baseada na idéia de culpa, e a responsabilidade sem culpa,
fundada no risco" 50
“A princípio a responsabilidade extracontratual baseia-se pelo menos na
culpa, o lesado deverá provar para obter reparação que o agente agiu com
imprudência,

imperícia

ou

negligência.

Mas

poderá

abranger

ainda

a

responsabilidade sem culpa, baseada no risco. Duas são as modalidades de
48
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responsabilidade civil extracontratual quanto ao fundamento: a subjetiva, se fundada
na culpa, e a objetiva, se ligada ao risco.”51
“Em relação ao agente será: direta ou simples, se oriunda de ato da
própria pessoa imputada, que, então, deverá responder por ato próprio, e indireta ou
complexa, se resultar de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de
responsabilidade de fato de animal e de coisa inanimada sob a guarda do agente.
“52
Expõe Maria Helena DINIZ:53
“A Lex Aquilia de damno estabeleceu as bases de uma responsabilidade
extracontratual, criando uma forma pecuniária de indenização do prejuízo,
com base no estabelecimento de seu valor. Esta lei introduziu o damnum
iniuria datum, ou melhor, prejuízo causado a bem alheio, empobrecendo o
lesado, sem enriquecer o lesante.

“A responsabilidade extracontratual, também denominada aquiliana ou
delitual, ocorre quando, antes de o dano acontecer, não há vínculo jurídico
preexistente entre o prejudicado e aquele que se atribui o prejuízo. Tem como fonte
a Lei.”54
Com efeito, quando a responsabilidade não deriva de contrato, diz-se que
ela é extracontratual. Neste caso, aplica-se o disposto no art. 159 do Código Civil.
Todo aquele que causa dano a outrem, por culpa em sentido estrito ou dolo, fica
obrigado a repará-lo. É a responsabilidade derivada de ilícito extracontratual,
também chamada aquiliana.
“ Carlos Roberto Gonçalves(21) faz distinção entre a responsabilidade
contratual e a extracontratual, com enfoque nos aspectos práticos. A primeira diz
respeito ao ônus da prova. "Se a responsabilidade é contratual, o credor só está
obrigado a demonstrar que a prestação foi descumprida. O devedor só não será
51
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condenado a reparar o dano se provar a ocorrência de alguma das excludentes
admitidas na lei: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Incumbelhe, pois, o onus probandi. No entanto, se a responsabilidade for extracontratual, a
do art. 159 (um atropelamento, por exemplo), o autor da ação é que fica com o ônus
de provar que o fato se deu por culpa do agente (motorista)".55

4.3 RESPONSABILIDADE POR ATO PRÓPRIO, POR ATO DE OUTREM E PELO
FATO DE COISAS OU ANIMAIS

Há responsabilidade por ato próprio ou pessoal, quando alguém com sua
atuação pratica fato causando dano a outrem. Aqui a conduta pode ser dolosa,
culposa ou ainda ilícita, nos casos excepcionais em que gere responsabilidade civil.
“Segundo Maria Helena Diniz é a responsabilidade direta ou por fato
próprio é a que decorre de um fato pessoa do causador do dano, ou seja, de uma
ação direta de uma pessoa ligada à violação ao direito ou ao prejuízo ao patrimônio
por ato culposo ou doloso”56
A responsabilidade por fato de outrem ocorre quando alguém responde
por atos de pessoas que são suas dependentes como, por exemplo, representantes,
auxiliares, substitutos, ou que estejam sob sua vigilância como filhos, alunos,
hóspedes.
“Na responsabilidade por fato alheio, alguém responderá indiretamente
por prejuízo resultante da pratica de um ato ilícito por outra pessoa, em razão de se
encontrar ligado a ela, por disposição legal. Há dois agentes portanto, o causador do
dano e o responsável pela indenização”57
“Tal responsabilidade surge de fato praticado por pessoa por que se é
responsável.”58
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Tem-se responsabilidade por fatos de coisas ou de animais quando
alguém responde pelos danos causados por animais ou resultantes de máquinas,
aparelhos, produtos e ruína de construções. Esta responsabilidade geralmente é
objetiva. Hoje em dia tem especial destaque a responsabilidade por produtos e
serviços defeituosos, prevista no CDC (art. 12 e 14), e a resultante de poluição
ambiental (Lei 6.938/81, art. 14, § 1º).
“A responsabilidade pelo fato de coisa animada ou inanimada é aqulea
resultante de dano por ela ocasionado em razão de um defeito próprios sem que
para tal prejuízo tenha concorrido diretamente a conduta humana”59
“A responsabilização pelos danos causados por animais já existia no Direito
Romano, pelo qual o dominus era responsável, mas seria exonerado se o abandonasse.O
Código Civil de 1916, ora revogado, em seu artigo 1.527, estabelecia a presunção juris
tantum da responsabilidade do dono do animal, sem dispensar a culpa como pressuposto da
responsabilidade.”60
“A responsabilidade por dano causado pelo animal na integridade física ou
patrimonial d outrem tem por base a presunção de culpa, com circunstancia expressamente
constante no art. 936 do Código Civil, estabelecida pelo fato de que lhe incumbe guardar e
fiscalizar o animal, logo indiretamente pode, pode decorrer do comportamento do próprio
detentor ou proprietário.”61

5 RISCO INTEGRAL
‘Como

ensina

Caio

Mário

da

Silva

Pereira62,

em

termos

de

responsabilidade civil, o risco tem sentido especial, e sobre ele a doutrina civilista,
desde o século passado vem-se projetando, com o objetivo de erigi-lo em
fundamento do dever de reparar, com visos de exclusividade, ou como extremação
teórica, oposta à culpa”.
Diz Caio Mário63:

59

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Responsabilidade contratual. 21 ed. rev e
atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 529.
60
Silvio Venosa, Direito Civil - Responsabilidade Civil. Vol.IV. 4ª edição. São Paulo : Atlas, 2004
61
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Responsabilidade contratual. 21 ed. rev e
atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 530
62
PEREIRA, Caio Mário Silva da. Responsabilidade Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p.
277
63
PEREIRA, Caio Mário Silva da. Responsabilidade Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
p.279.

“No primeiro plano, e forte em comparação filosófica mais ampla emerge a
idéia de que a responsabilidade civil não deve assentar em um conceito
positivo. Abolindo a idéia de culpa, proclama-se que qualquer fato, culposo
ou não culposo, deve impor ao agente a reparação, desde que cause um
dano. Trata-se de uma tese puramente negativa. Não cogita de indagar
como ou porque ocorreu o dano. É a denominada doutrina do risco integral,
que no campo do direito privado não fez escola, uma vez que os mais
extremados objetivistas, procuram sempre subordinar a idéia de
ressarcimento a um critério que retire o princípio da responsabilidade civil
do universo incontrolável do ambiente aleatório. Sujeitando-se por isto às
críticas mesmo dos partidários do risco, não prosperou no direito privado”

“No risco integral, basta o nexo causal entre a conduta do agente e o dano
resultante, baseando-se a responsabilidade nesta causação, não a excluindo nem o
caso fortuito, ou força maior, nem a culpa exclusiva da vítima ou ofendido. O risco
abarca todas as situações, sendo integral. No risco administrativo, mesmo exigível o
nexo causal, há excludentes da responsabilidade estatal: culpa exclusiva da vítima e
caso fortuito, ou força maior”64
“A teoria do risco integral é uma modalidade extremada da doutrina do
risco para justificar o dever de indenizar mesmo nos casos de fato exclusivo da
vítima, em caso fortuito (evento causado pela ação humana de terceiros) ou de força
maior (evento causado pela natureza).
Sergio Cavalieri Filho65 ao comentar o artigo 14, § 1º da Lei 6.938/81,
ressalta que o artigo 225 § 3º, da Constituição, recepcionou o já citado art. 14 § 1º,
da Lei 6.938/81, criando a responsabilidade objetiva baseada no risco integral, ou
seja, na teoria segundo a qual não se admitem excludentes de responsabilidade. O
autor aduz que "se fosse possível invocar o caso fortuito ou a força maior como
causas excludentes de responsabilidade civil por dano ecológico, ficaria fora da
incidência da lei a maior parte dos casos de poluição ambiental.”
“A teoria do risco integral é uma vertente extremada da teoria do risco
desprezando até a existência do nexo causal.”66
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5.1 Risco Assumido
“Na concepção do risco assumido, o empreendedor que obtém lucros
através de atividades causadoras de riscos à vida, à saúde ou ao meio ambiente,
assume a responsabilidade pelos danos ou encargos que são vinculados em um
nexo causal direto com tais riscos, independentemente de culpa, em caso de efetiva
ocorrência de fatos danosos, mas não assume os riscos que não lhe sejam
inerentes, ficando excluídos dos riscos assumidos, deste modo, o motivo de força
maior e o caso fortuito, por serem circunstâncias gerais desvinculadas do nexo
causal direto em relação às atividades exercidas ou aos riscos inerentes a estas.”67
“Constata-se, portanto, que o caso fortuito e a força maior estão fora deste
risco assumido, haja vista não possuírem um nexo de causalidade atrelado
especificamente ao exercício da atividade empreendida, mas sim a circunstâncias
imprevisíveis, que se referem ao âmbito geral de qualquer tipo de atividade, de
qualquer natureza, razão pela qual estão fora do âmbito da responsabilidade
objetiva, por não corresponderem ao risco assumido especificamente pelas
atividades do agente responsável. “68
“Fundamenta-se no princípio de que o empreendedor assume os riscos de
sua atividade e responde por eles, porém, não responde por fatos imprevisíveis ou
necessários, cujos efeitos não se possa evitar ou impedir, como por exemplo, os
danos ambientais causados por um sinistro em seu empreendimento, em razão de
um temporal ou qualquer outro fenômeno da natureza.
No entendimento desta teoria, uma vez que a responsabilidade sem culpa
limita-se aos danos decorrentes dos fatos que possuem um nexo causal ou um
vínculo necessário com as atividades exercidas por seu empreendimento.”69
“Os riscos assumidos seriam apenas os vinculados por um nexo de
causalidade com este empreendimento, excluindo-se os danos que sejam causados
por tal empreendimento em razão de circunstâncias alheias, imprevisíveis ou
necessárias, que não pudessem ser evitados ou impedidos pelo empreendedor e
67
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cuja ocorrência não tem como causa determinante a sua atividade, mas seja
motivada por circunstâncias outras, de natureza diversa, que incidiram em seu
empreendimento por circunstâncias aleatórias.
As hipóteses do caso fortuito e da força maior, assim, mesmo tratando-se de
responsabilidade objetiva, excluiriam a responsabilidade do agente, ficando assim
com seus efeitos equiparados aos casos de responsabilidade subjetiva.”70
Para Gusmão, a teoria do risco assumido baseia-se no fato de que quem
atua numa atividade perigosa, como uma usina, deve assumir todos os riscos
inerentes àquela atividade e responder pelo dano. "A responsabilidade é objetiva
porque independe de um elemento subjetivo, a culpa. Esse foi o grande avanço na
legislação ambiental", completa. Para ele não existe mais o dano permissível, antes
admitido como tolerável. Mesmo a empresa licenciada numa área industrial, se
produzir danos ao meio ambiente, um metro além do muro, será responsabilizada.
Até um fenômeno natural, como um raio, por exemplo, não exclui a punibilidade do
acidente ambiental. Não vigora mais na área do meio ambiente o princípio da
imprevisibilidade. A indústria pode até alegar que não desejava causar determinado
dano e que fez tudo para evitá-lo, mas a jurisprudência mostra que, nove entre cada
dez casos, os juízes, mesmo os mais conservadores, condenam as empresas.”71
5.2 Risco Criado
“Como ensina Caio Mário da Silva Pereira72

“em termos de

responsabilidade civil, o risco tem sentido especial, e sobre ele a doutrina civilista,
desde o século passado vem-se projetando, com o objetivo de erigi-lo em
fundamento do dever de reparar, com visos de exclusividade, ou como extremação
teórica, oposta à culpa”.
“A teoria do risco criado73 (ou risco administrativo ou risco proveito) nos
parece apontar o principal motivo da introdução da responsabilidade objetiva no
direito brasileiro. Ela é conseqüência de um dos princípios básicos da proteção do
70
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meio ambiente em nível internacional - o princípio do poluidor-pagador - consagrado
ultimamente nas Declarações Oficiais da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (RIO-92 - UNCED). Uma conseqüência importante dessa linha
de fundamentação da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental é a
possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsabilidade
como o caso fortuito e a força maior, o fato criado pela própria vítima (exclusivo ou
concorrente), a intervenção de terceiros e, em determinadas hipóteses, a licitude da
atividade poluidora.”74
“Nesta concepção, a do risco criado, entende-se que o empreendedor
responde por todos os riscos de danos havidos em razão das atividades de seu
empreendimento, independente de culpa, entendendo-se como tais os decorrentes
de quaisquer fatos que, sem a sua existência, não teriam ocorrido, estabelecendose, portanto, o nexo de causalidade no sentido de que quando as atividades de seu
empreendimento, ou o fato da localização de suas instalações físicas, de qualquer
forma, concorrerem para o evento causador do dano, responderá civilmente por
este. “75
“A apuração do nexo causal, deste modo, assenta-se na premissa do conditio
sine qua non, onde o empreendedor responde por todo o evento danoso que não
tivesse sido produzido sem a existência de seu empreendimento ou das atividades
deste. Responderá, pois, ainda que seu empreendimento ou atividade atue como
concausa, bastando que tenha concorrido, de qualquer forma, no nexo de
causalidade de sua produção, ainda esta seja derivada também de outras causas
concomitantes. “76
“Desta

maneira, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, permanecerá a

responsabilidade objetiva do empreendedor, pois, por exemplo, se uma tempestade
ou qualquer outro fenômeno imprevisto e inevitável causar uma explosão em seu
estabelecimento empresarial, expondo substâncias tóxicas ao meio ambiente,
74
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responderá mesmo assim, pelos danos causados, visto que se inexistisse o seu
empreendimento, a produzir e armazenar substâncias tóxicas inexistiram também os
danos causados. “77.
Tal matéria no Direito Ambiental Brasileiro mereceu referência especial. Com
efeito, estabelece o artigo 225, §3º, da Constituição Federal e no artigo 4º, inciso VII,
da Lei nº 6.938, de 31.08.81.
A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, pois no Direito
Brasileiro, possui assento na Carta Magna, que a recepcionou da legislação
infraconstitucional, conforme descreve Paulo de Bessa Antunes (apud Gomes) 78
Há a aditar que a parte final do § 3º do artigo 225 da Constituição Federal
vigente estabeleceu a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental.
“Consoante citação de Paulo Affonso Leme Machado79 ao fundamentar a
abrangência da responsabilidade objetiva também no Direito Ambiental Brasileiro.
“A convenção sobre responsabilidade civil dos danos resultantes de
atividades perigosas para o meio ambiente elaborada sob o patrocínio do
Conselho da Europa, foi aberta para a assinatura dos países integrantes
em Laguno, aos 21 de junho de 1993. Nos seus considerandos diz ser
oportuno ‘estabelecer neste domínio um regime de responsabilidade
objetiva, levando em conta o princípio poluidor-pagador’”.

“Importante mencionar que a maior parte das obras de Direito Ambiental
produzidas por doutrinadores brasileiros, não fazem distinção entre as teorias do
risco

assumido

e

do

risco

criado,

referem-se

genericamente

apenas

à

responsabilidade sem culpa como resultante da teoria do risco. “80

6 Responsabilidade Civil Ambiental.
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