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VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA - 
PORTUGAL

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO

Apresentação

Na cidade de Braga, uma das mais belas e históricas do continente europeu, no da 08 de 

setembro de 2017, realizou-se o VII Encontro Internacional do CONPEDI.

Com muita honra, a Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho, 

a Professora Doutora Gemma Perez, investigadora da Universidade do Minho, o Professor 

Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Camara, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, Professora Doutora Gema Perez Souto (Universidade do Minho). e o 

Professor Doutor Fabricio Veiga Costa da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Brasil se 

encontraram para coordenar o Grupo de Trabalho de Direito Ambiental e 

Socioambientalismo.

Fruto desse encontro, após a apresentação oral dos pesquisadores, esta publicação se tornou 

possível.

No trabalho apresentado pelo pesquisador Elcio Nacur Rezende, discutiu-se a 

responsabilidade civil ambiental, construindo-se uma análise comparativa do tema proposto 

na perspectiva Brasil-Portugal.

No estudo dos “saberes locais de cura de mulheres quilombolas, patrimônio cultural imaterial 

em desaparecimento”, apresentado por Márcia Rodrigues Bertoldi, foi possível problematizar 

temática transdisciplinar, de relevância prática e atual.

O debate do tema “Ecopontos: um mecanismo de inserção social e densificação da 

cidadania”, proposto por Camila Rabelo de Matos Silva Arruda e Leticia Maria de Oliveira 

Borges, permitiu reflexões relevantes nos estudos do direito ambiental e sustentabilidade.

”A inexistência de um regime jurídico da água virtual e a (in) justiça ambiental” foi tema 

original, inovador e interdisciplinar debatido por Thaís Dalla Corte.



O estudo da “Biogrilagem”, objeto de análise proposta por Camile Serraggio Girelli e 

Alessandra Vanessa Teixeira, permitiu que os integrantes do respectivo Grupo de Trabalho 

construíssem reflexões sobre tema de interesse da sociedade contemporânea, e de relevante 

importância para a ciência do Direito.

“Os impactos da mineração no meio físico, biótico e socioeconômico” movimentou as 

discussões científicas, indo muito além do estudo técnico do direito ambiental, considerando-

se que Leila Cristina do Nascimento e Silva e José Claudio Junqueira Ribeiro propuseram 

análises das consequências vivenciadas pelos cidadãos e demais seres vivos atingidos direta 

ou indiretamente pela prática da mineração.

O estudo multidisciplinar da “justiça ambiental e a igualdade de gênero no século XXI”, 

apresentado por Patrícia Nunes Lima Bianchi e Jaime Meira do Nascimento Junior, 

problematizou a proteção jurídica, a inserção social e o contexto histórico ao qual se 

encontram inseridas as mulheres, correlacionando o debate jurídico proposto com a justiça 

ambiental.

A proposta de criação de um “Estado transnacional para a efetivação do direito ao meio 

ambiente no mundo”, tema apresentado por Giovanni José Pereira, trouxe o debate das 

questões ambientais no contexto do direito internacional e a preocupação da sociedade 

globalizada com temática de interesse da humanidade.

“A política nacional de resíduos sólidos”, e o estudo do presente tema no contexto da 

realidade vivenciada pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil, foi objeto de 

investigação proposto por Nicia Beatriz Monteiro Mafra e Izabel Cristina Bruno Bacellar 

Zaneti, que permitiu correlacionar questões ambientais com inclusão social.

A participação popular como instrumento de legitimação democrática das decisões tomadas 

no âmbito dos direitos socioambientais, no contexto das sociedades sustentáveis, 

movimentou e instigou as reflexões atinentes ao direito ambiental a partir de proposições 

trazidas por Lyssandro Norton Siqueira.

A proteção do meio ambiente, a partir da paisagem sonora, a ecologia acústica no contexto 

do campo sonoro e da paisagem sonora, bem como o estudo da topofilia, foram provocações 

atuais e inovadoras trazidas na apresentação de Vivian do Carmo Bellezzia.

O princípio do poluidor-pagador e a tributação ambiental, objeto de pesquisa proposto por 

Rodrigo Marcellino da Costa Belo, levantou a seguinte problemática cientifica: incentivos 



fiscais e tributários em razão de questões ambientais, podem ser vistos como uma forma de 

educação ambiental?

A alfabetização ecológica, educação ambiental, cidadania e democracia na sociedade 

contemporânea e sustentável foram temas abordados por Caroline Bresolin Maia Cadore e 

Jéssica Cindy Kempfer.

O debate dos temas apresentados despertou a curiosidade epistemológica, evidenciou a 

falibidade do conhecimento, a provisoriedade das conclusões científicas, além de permitir aos 

integrantes do diálogo a oportunidade de propor e apresentar aporias, elementos esses 

imprescindíveis ao pensamento crítico.

Professora Doutora Sophie Perez Fernandes, da Universidade do Minho,

Professora Doutora Gema Perez Souto, da Universidade do Minho,

Professor Doutor Elcio Nacur Rezende, da Escola Superior Dom Helder Câmara,

Professor Doutor Fabrício Veiga Costa, da Universidade de Itauna.

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Revista CONPEDI Law Review, conforme previsto no artigo 7.3 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Pós-doutor; Doutor e Mestre em Direito.1

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL NO DIREITO BRASILEIRO E 
PORTUGUÊS: A INEXORÁVEL ANTINOMIA JURÍDICA E A BUSCA PELA 
CONSTRUÇÃO DE UMA DOUTRINA PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE

ENVIRONMENTAL CIVIL RESPONSIBILITY IN BRAZILIAN AND 
PORTUGUESE LAW: THE INEXORABLE JURIDICAL ANTINOMY AND THE 

SEARCH FOR THE CONSTRUCTION OF A DOCTRINE THAT PROTECTS THE 
ENVIRONMENT

Elcio Nacur Rezende 1

Resumo

Apresenta-se um estudo da responsabilidade civil ambiental no direito de Portugal e do 

Brasil, com o objetivo de demonstrar as nuances jurídicas divergentes. Objetiva-se, pois, 

construir uma robusta doutrina capaz de sustentar tão preciosa disciplina. Para tanto, será 

empregada a metodologia teórico-comparativa. O artigo inova pela coragem em demonstrar a 

séria divergência entre a Ciência Jurídica dos dois países no que tange à imputação de 

responsabilidade ao degradador ambiental. Por fim, o texto apresenta a melhor teoria jurídica 

a ser adotada em prol da tutela ambiental.

Palavras-chave: Responsabilidade civil, Meio ambiente, Direito português, Direito brasileiro

Abstract/Resumen/Résumé

We present a study of Environmental Civil Liability in the Law of Portugal and Brazil, 

aiming to demonstrate the differences between legal nuances. It is therefore intended to 

construct a robust doctrine capable of sustaining such a precious discipline. For that, a 

theoretical-comparative methodology will be used. The article concers for the demonstration 

the serious divergence between the Legal Science of these two countries does not matter for 

the imputation of environmental liability. Finally, the text presents the best legal theory to be 

adopted in favor of environmental protection.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Civil responsability, Environment, Portuguese law, 
Brazilian law
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1 INTRODUÇÃO 

  

Insofismavelmente, a proteção ao Meio Ambiente é uma das maiores preocupações de 

todas as comunidades do mundo. 

O Ser Humano, há alguns anos, conscientizou-se que preservar o Meio Ambiente é 

sinônimo de preservar a própria vida para as presentes e futuras gerações, pois, sem dúvida, é 

impossível viver em um ambiente que não se coadune com as necessidades básicas de 

salubridade que a vida animal exige. 

Por isso, degradar o Meio Ambiente acarreta imediatamente a perda da qualidade de 

vida e, para piorar, a impossibilidade das futuras gerações perpetuarem a espécie humana e as 

demais espécies animais da fauna e da flora, extirpando o equilíbrio ecológico tão caro à vida. 

É indiscutível, pois, a premente necessidade da preservação ambiental evitando-se a 

degradação atual, de médio e longo prazo. Faz-se necessário, assim, que o Estado e os cidadãos 

comportem-se de forma que o princípio do desenvolvimento sustentável seja, de fato, 

respeitado. 

Para que a sociedade se desenvolva economicamente sem olvidar a preservação 

ambiental, é imprescindível uma efetiva educação ambiental através da conscientização e, para 

os deseducados, uma implacável responsabilidade jurídica. 

Com efeito, educação é o ponto nodal de qualquer comportamento humano sadio. O 

Ser Humano educado, formal e materialmente, é dotado de discernimento para a construção de 

um mundo melhor, sob todos os aspectos, em particular a preservação ambiental. 

Em compasso com a educação, a imputação de responsabilidade jurídica ao 

degradador do Meio Ambiente, de forma justa e célere, é instrumento pedagógico que evita 

condutas prejudiciais e permite, quando possível, a recuperação do ambiente deteriorado.

 Assim, somente com a educação e a certeza de uma severa imputação de 

responsabilidade, o Ser Humano comportar-se-á direcionando suas ações em prol da 

preservação ambiental.  

Dentre as modalidades de responsabilidade jurídica protetivas do Meio Ambiente, a 

mais comum e efetivamente utilizada no ambiente forense é a responsabilidade civil ambiental, 

graças à sua amplitude e caráter genérico. Isso porque as responsabilidades penal e 

administrativa, em virtude do caráter subsidiário, nem sempre são imputadas ao degradador. 

As ordens jurídicas brasileira e portuguesa atentam, sobremaneira, ao estudo e à 

efetivação da responsabilidade civil ambiental daquele que deteriora o Meio Ambiente e 
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afronta, por isso, um direito difuso de enorme importância, gerando danos diretos aos cidadãos 

de cada um desses países e, porque não dizer, a todos que vivem e viverão no planeta Terra. 

Contudo, o problema apresentado neste texto é que Portugal e Brasil destoam, 

significativamente, na concepção da teoria jurídica que sustenta a responsabilidade civil 

ambiental, já que, naquele, vigora primordialmente a responsabilidade subjetiva, enquanto 

neste, a responsabilidade objetiva. 

Nessa seara, demonstraremos as nuances da responsabilidade civil por danos ao Meio 

Ambiente em ambos os países, buscando elaborar uma doutrina jurídica que tenha como 

fundamento máximo a proteção ambiental. 

Posta a questão da significativa diferença entre doutrina, jurisprudência e normas 

portuguesas frente às brasileiras, qual é aquela que melhor tutela o ambiente? Para a formulação 

da hipótese, é necessário o estudo do que há a respeito em cada país, com suas vantagens e 

desvantagens, o que será o objetivo do trabalho. Isso será feito mediante o emprego da pesquisa 

teórica, calcada em análise doutrinária, legislativa e jurisprudencial, sem prejuízo da análise 

comparativa dos mecanismos de tutela. O resultado, ao final, propõe a teoria da 

responsabilidade objetiva para a maior e melhor tutela do ambiente.  

 

2 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Viver em um Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é, por certo, uma das 

maiores aspirações do homem neste século. 

Cientes que uma boa qualidade de vida depende essencialmente do Meio Ambiente, 

todas as pessoas minimamente conscientes preocupam-se em preservar a natureza para as 

presentes e futuras gerações.  

Nesse quadro, buscam-se alternativas ou soluções que viabilizem a existência 

sustentável do homem na Terra, sem olvidar a questão ontológica da figura do homem lobo, 

hobbesiano, que apenas conhece seus limites perante os demais enquanto destinatário do 

sistema deôntico-social ou coletivo. Isso porque a extensão do mal que o homem pode causar 

ao próprio homem remete à máxima eternizada por Thomas Hobbes, que diz que “o homem é 

o lobo do homem” (HOBBES, 1983, p. 46), ou, nas palavras do próprio Autor no texto traduzido 

para o português, “[...] todo homem, pela necessidade natural, deseja o seu próprio bem, ao qual 

aquele estado é contrário, no qual supomos haver disputa entre os homens que por natureza são 

iguais e aptos a se destruírem uns aos outros”. (HOBBES 1983, p. 96). 
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Nesse diapasão, a responsabilidade civil ambiental é, inexoravelmente, um dos temas 

mais estudados no ramo do Direito Ambiental, certamente devido à grande utilidade prática no 

ambiente forense. 

Estreme de dúvidas, somente com uma correta, rápida e implacável imputação de 

responsabilidade civil ao degradador ambiental será possível enaltecer o caráter pedagógico que 

este instituto possui, na medida em que, certamente, servirá como inibidora de condutas 

reprováveis no futuro. 

A responsabilidade civil não afasta a penal; contudo, como é cediço, o Direito Penal 

possui aplicabilidade secundária, em homenagem aos Princípios da Fragmentariedade, “Ultima 

Ratio”, Subsidiariedade, dentre outros, que o regem. Assim, comumente um ilícito ambiental 

civil não será tutelado criminalmente, cabendo, pois, ao Direito Civil, reger as normas de 

imputação de responsabilidade. 

Na mesma linha de raciocínio, o Direito Administrativo por vezes não cuidará de 

analisar alguns ilícitos ambientais, em razão de, ainda que de forma extraordinária devido ao 

caráter difuso do bem ambiental, o ilícito circunscrever-se ao interesse privado. 

Portanto, pode-se afirmar que o estudo percuciente da responsabilidade civil por danos 

ao Meio Ambiente é, quer pelo caráter pedagógico ou mesmo por ser o instrumento mais 

comum de constranger o degradador a responder pelo ilícito ambiental, uma das abordagens 

mais importantes dentro do Direito Ambiental. 

Não obstante, o Meio Ambiente, considerado como um direito inerente a toda a 

coletividade, nem sempre foi objeto de proteção e muito menos considerado como sujeito de 

direito pelas constituições brasileiras anteriores a 1988.  

Embora as primeiras normas referentes ao Meio Ambiente sejam encontradas na 

legislação portuguesa que data de momento anterior ao Código Civil de 19161, somente há 

poucas décadas o ordenamento jurídico brasileiro efetivamente concentra esforços para 

externar que o Meio Ambiente é algo com enorme valor jurídico.  

Nas Constituições anteriores a 1988 não havia menção à expressão “Meio Ambiente” 

(BRAGA e SILVA, 2016). A Constituição de 1988 é, pois, um marco na tutela e garantia dos 

direitos relativos ao bem jurídico Meio Ambiente. Nesse sentido: 

  

As Constituições Brasileiras anteriores à de 1988 nada traziam especificamente sobre 

a proteção do Meio Ambiente natural. Das mais recentes, desde 1946, apenas se 

extraía orientação protecionista do preceito sobre a produção da saúde e sobre a 

                                                 
1 As chamadas Ordenações Afonsinas que vigoravam em Portugal na época do descobrimento do Brasil 

estabeleciam que o corte de árvores de fruto consistia em crime de injúria cometido contra o rei (LEMOS, 2010). 
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competência da União para legislar sobre água, florestas, caça e pesca, que 

possibilitavam a elaboração de leis protetoras como o Código Florestal e os Códigos 

de Saúde Pública, de Água e de Pesca. A Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira 

a tratar deliberadamente da questão ambiental. Pode-se dizer que ela é uma 

constituição eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em 

termos amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre o Meio Ambiente, 

inserido no título da “ordem social” (capítulo VI do Título VIII) mas a questão 

permeia todo o seu texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem 

constitucional. (SILVA, 2011, p. 48). 
 

O constituinte de 1988 preocupou-se enormemente com o Meio Ambiente, pois, por 

simples leitura, além do capítulo VI inteiramente dedicado à questão ambiental, os artigos 5º, 

LXXIII; 20, II; 23, VI; 24, VI, VII e VIII; 129, III, 220, § 3º, II; 170, VI e, por fim o 186, II, 

expressamente demonstraram uma atenção com o Meio Ambiente, o que é digno dos mais 

elevados encômios. 

Assim, a partir dos dispositivos acima e, em especial, do preceito constitucional 

insculpido no artigo 225 da Constituição2, imperioso se fez que a legislação brasileira 

infraconstitucional estabelecesse normas de responsabilização ao degradador ambiental, como 

leciona SARLET e FENSTERSEIFER (2013): 

 

A qualificação de um Estado como Estado (sócio!) Ambiental traduz-se em - pelo 

menos - duas dimensões jurídico-políticas relevantes: a) a obrigação do Estado, em 

cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos da sociedade civil, de promover 

políticas públicas (econômicas, educativas, de ordenamento) pautadas pelas 

exigências da sustentabilidade ecológica; b) o dever de adoção de comportamentos 

públicos e privados amigos do ambiente, dando expressão concreta à assunção da 

responsabilidade dos poderes públicos perante às gerações futuras, mas sem descurar 

da necessária partilha de responsabilidades entre o Estado e os atores privados na 

consecução do objetivo constitucional de tutela do ambiente, consoante, aliás, 

anunciado expressamente no artigo 225, caput, da nossa Lei Fundamental.(SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2013, p. 114-115). 

 

Nesse mesmo raciocínio, para que o desenvolvimento seja, efetivamente, sustentável, 

é necessária a presença do Poder Estatal, quer através do Poder Judiciário ou do Executivo, 

sempre observando a Separação de Poderes e, sobretudo, à supremacia do interesse público. 

Leciona DWORKIN (2012), a respeito: 

 

[O]s juízes não deveriam ser e não são legisladores delegados, e é enganoso o 

conhecido pressuposto de que eles estão legislando quando vão além de decisões 

políticas já tomadas por outras pessoas. Este pressuposto não leva em consideração a 

importância de uma distinção fundamental na teoria política que agora introduzirei de 

modo sumário. Refiro-me à distinção entre argumentos de princípio, por um lado, e 

                                                 
2 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. 
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argumentos de política (policy), por outro. Os argumentos de política justificam uma 

decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo 

da comunidade como um todo. (...) Os argumentos de princípio justificam uma 

decisão política, mostrando que a decisão respeita ou garante um direito de um 

indivíduo ou de um grupo. (...) Não obstante, defendo a tese de que as decisões 

judiciais nos casos civis, mesmo em casos difíceis (...), são e devem ser, de maneira 

característica, gerados por princípios, e não por políticas (DWORKIN, 2002, p. 129- 

132). 

 

 

A par do Direito Constitucional, os direitos humanos exigem que o degradador 

ambiental responda por seus atos, pois se acredita que somente através de justa e implacável 

responsabilização serão evitadas novas deteriorações; afinal, a reparação do dano (se possível 

for) deve ser ônus de quem o promoveu (RIBEIRO e REZENDE, 2016).  

Sem dúvida, um dos temas mais importantes e de maior objeto de litigiosidade na 

esfera civil são as ações indenizatórias. O conceito de ato ilícito clássico é previsto no artigo 

186 do Código Civil de 2002, que dispõe que qualquer pessoa física ou jurídica que, por ação 

ou omissão voluntária (dolosa), negligência ou imprudência (culposa), violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, estará cometendo um ato contrário ao Direito. 

Não obstante, tratando do abuso de direito, o artigo 187 assevera que também “comete ato ilícito 

o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Partindo-se da premissa de que o Meio Ambiente é um dos bens de maior valoração 

jurídica para qualquer ser vivo, conclui-se, a partir dos conceitos positivados, que qualquer 

pessoa que, por ato doloso ou culposo, degradar bens ambientais, ainda que exercendo algo 

ontologicamente lícito, porém abusivamente, deverá responder pela deterioração. Nesse 

sentido, de forma ampla, determinou o artigo 927 do Código que quem comete ato ilícito (arts. 

186 e 187) e causa dano fica obrigado a repará-lo. 

Observa-se, pela leitura dos artigos 186 e 927, caput, que se exigiu a presença do 

elemento subjetivo (dolo ou culpa) para a configuração do Ato Ilícito e, consequentemente, a 

imputação de responsabilidade. 

Contudo, o parágrafo único do artigo 927 determinou que “haverá obrigação de reparar 

o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. 

Constata-se, no dispositivo retro, que a lei adota a responsabilidade civil objetiva 

sempre que a degradação for consequência de uma atividade de risco.   
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Portanto, o Direito Civil contemporâneo dispensa a perquirição dos elementos 

psíquicos intenção, imprudência, negligência e imperícia para que se atribua o dever de reparar 

o dano ambiental quando a atividade do degradador for de risco. 

O grande problema da Teoria do Risco desenhada pela lei é justamente na delimitação 

do que seja atividade de risco. 

Contudo, a responsabilidade civil em matéria ambiental não pode ser tratada nos 

mesmos padrões da responsabilidade civil estudada no Direito Civil, sob pena de se olvidar que 

as características do dano ambiental (caráter difuso, difícil ou impossível reparação, difícil 

quantificação, caráter transfronteiriço, cumulatividade, dentre outros) acarretam a necessidade 

de tratamento especial. Necessário é, pois, que se construa uma doutrina que possibilite mais 

facilmente a apuração da responsabilidade e a aplicação da consequência jurídica necessária, 

com o escopo de se alcançar o comando constitucional de um Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito de todos. 

Com efeito, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa, facilita-se sobremaneira 

a condenação daquele que degradou, pois a voluntariedade abominável do autor na provocação 

do dano ou mesmo a simples negligência, imprudência ou imperícia não serão analisadas pelo 

julgador. Assim, basta que se demonstre a atividade (lícita ou ilícita), o nexo causal e o dano 

que haverá elementos suficientes para a condenação. 

Nesse sentido, estabelece a Lei 6938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, em seu artigo 14: 

 

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. 

 

Surge, contudo, uma questão tormentosa não pacificada na doutrina e na 

jurisprudência, qual seja: o Brasil adota a Teoria do Risco Criado ou a Teoria do Risco Integral. 

Pela primeira teoria, caso um suposto degradador comprove que o evento danoso 

decorreu de culpa exclusiva da vítima (raro em matéria ambiental graças à característica difusa 
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do bem), fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior, estará, por imediata consequência, 

eximido de responsabilidade. 

Por outro lado, pela Teoria do Risco Integral, ainda que se demonstrem as excludentes 

de ilicitude descritas no parágrafo anterior, aquele que exerce qualquer atividade que tenha 

liame com um dano ambiental arcará com as consequências jurídicas. 

Parte da doutrina brasileira afirma que somente com a adoção da Teoria do Risco 

Integral o Meio Ambiente estará efetivamente protegido, uma vez que aquele que o degradar 

sempre será responsabilizado, ainda que comprove o fortuito, força maior, culpa exclusiva da 

vítima ou de terceiros. Nesse sentido, vale a advertência doutrinária de 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.” 

(CAVALIERI FILHO, 2012, p. 154). 

Todavia, para uma minoria dos doutrinadores, é possível que o réu de ação 

indenizatória por dano ambiental demonstre o rompimento do nexo causal e evite a condenação. 

Esta doutrina é chamada de Teoria do Risco Criado.  

O Superior Tribunal de Justiça adota, contudo, a Teoria do Risco Integral, e inadmite, 

pois, qualquer excludente de Responsabilidade Civil. Vejamos o porquê com a citação do 

seguinte aresto, tomado como exemplo da jurisprudência consolidada do Tribunal: 

 

AgInt no AREsp 846996 / RO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2016/0012832-0, julgado em 04/10/2016 

... 

3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com 

a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, ‘tratando-se de 

ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é 

objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus 

da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS   

FERREIRA, Quarta  Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 

 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama, assim, que a Teoria do 

Risco Integral deve ser admitida, importando afirmar que a discussão sobre fortuito, força maior 

ou culpa de terceiro é absolutamente irrelevante. 

Vê-se, pois, que, no Brasil, a Teoria da Responsabilidade Objetiva diante do dano 

ambiental é a adotada. 

 

3 RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL EM PORTUGAL 
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A Constituição da República Portuguesa de 19763 consagrou a existência de direitos e 

deveres de todos que ali habitam e, dentre eles, o direito ao ambiente como direito fundamental. 

Constata-se nos artigos 66 e 52, n. 3, da Carta, que a proteção ambiental é dever fundamental 

do Estado. Assim, a Constituição prevê que “todos têm direito a um ambiente de vida humano, 

sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de defender”. Dessa forma, observa-se que o Meio 

Ambiente é tratado como um interesse difuso, ou seja, um interesse que não tem titularidade 

individual. Por isso, o artigo 9, alínea “e”, assim impõe ao Estado o dever de “e) Proteger e 

valorizar o patrimônio cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar 

os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território”. 

Em 1987 foi promulgada a Lei de Bases do Ambiente, comumente chamada de LBA, 

reforçando o preceito constitucional que estipula que o comportamento humano deve ser 

norteado pela prevenção e precaução em relação a eventuais danos ambientais. 

Não obstante, a LBA impõe a imediata cessação de condutas que acarretem infrações 

ambientais, por meio de ações definitivas ou de ações inibitórias, ou seja, por medidas de 

coerção após a ocorrência do dano e por atuações de natureza cautelar. Ademais, a LBA também 

fez expressa previsão sobre a Educação Ambiental: 

 

Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal (46/96) prevê a 

possibilidade de inserção nos planos curriculares do ensino básico o componente 

dedicado à educação ecológica. Contudo, o art. 47º, nº 2, não obriga de forma 

contundente a inclusão da matéria voltada a este fim, haja vista a redação do referido 

artigo admitir a inclusão sem a obrigatoriedade, pois ao afirmar que “pode ter como 

componentes a educação ecológica, a educação do consumidor, a educação familiar, 

a educação sexual (…)” possibilita a escolha entre incluir ou não. No entanto, a Lei 

nº 49/2005, que alterou a Lei de Bases do Sistema Educativo, corrigiu esta deficiência 

ao afirmar em seu art. 50º, nº 2, que os planos curriculares têm como obrigação a 

inclusão do componente curricular dedicado à educação ecológica, entre outros 

(SILVA, BERTOLDI, 2016, p. 295). 

 

Outrossim, após a entrada em vigor da Lei de Bases do Ambiente, surgiu, no 

ordenamento jurídico português, a Diretiva Comunitária n. 2004/35/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho (PARLAMENTO EUROPEU, 2004), que versa sobre matéria ambiental. 

Em homenagem ao Direito Comunitário, foi promulgado o Decreto-Lei n. 147/2008 

(PORTUGAL, 2008), adaptando-se o direito português às regras impostas pela Diretiva 

Comunitária (ALMEIDA, 2009). Dessa forma, vigoram, simultaneamente, dois diplomas legais 

                                                 
3 http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx Acesso em: 20 março 

2017. 
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sobre o mesmo assunto: a LBA e o DL 147/2008, ambos dizendo respeito à responsabilidade 

civil ambiental.  

Ademais, vale ressaltar a existência da Lei n.11/87, que define ambiente como o 

“conjunto dos sistemas físicos, químicos e biológicos e suas relações e dos fatores econômicos, 

sociais e culturais com efeito direto ou indireto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a 

qualidade de vida do homem”. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n. 147/2008, ficou evidenciado que o dano 

ambiental deve ser tratado como autônomo em relação ao dano civil, pois, conforme já 

explicitado, possui características típicas que o diferem do dano comum, conforme se afere da 

interpretação literal do artigo 2º da indigitada norma (HENRIQUES, 2012).  

A Lei n. 11/87, de 7 de abril, conhecida por Lei de Bases do Ambiente, estipula as 

bases da política ambiental portuguesa. A primeira parte do artigo 2º, consonante o artigo 66, 

n. 1, da Constituição, ressalta o direito que todos os cidadãos têm a um ambiente humano 

ecologicamente equilibrado e o dever de defendê-lo. Há, pois, na LBA, um verdadeiro 

direito/dever de todos e de cada um sobre o ambiente e para com ele. Não obstante, o artigo 40, 

n. 2, dispõe que os “cidadãos diretamente ameaçados ou lesados no seu direito ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado podem pedir, nos termos gerais de direito, a 

cessação das causas da violação e respectiva indenização” (PORTUGAL, 1987).  

No artigo 40 n. 2 da LBA, afirma-se que “os cidadãos diretamente ameaçados ou 

lesados no seu direito ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado podem 

pedir, nos termos gerais de direito, a cessação das causas da violação e respectiva indenização”. 

No capítulo VII, artigo 41, n. 1, da LBA, encontra-se a previsão da responsabilidade 

objetiva por danos ao Meio Ambiente, nos seguintes termos: 

Existe obrigação de indenizar, independentemente de culpa, sempre que o agente 

tenha causado danos significativos no ambiente, em virtude de uma ação 

especialmente perigosa, muito embora com respeito do normativo aplicável. O 

quantitativo de indenização a fixar por danos causados no ambiente será estabelecido 

em legislação complementar (PORTUGAL, 1987).  

Assim, em leitura apressada, poderíamos afirmar que o legislador teria optado pela 

responsabilidade objetiva para reparar danos ecológicos, ou seja, dispensando a demonstração 

de dolo ou culpa. 

Contudo, tal conclusão, além de precipitada, seria equivocada. Afinal, é suficiente a 

atenção ao dispositivo legal para se concluir que a dispensa do elemento subjetivo (dolo ou 

culpa) somente ocorre diante de “uma ação especialmente perigosa”. 
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Como resultado, a LBA acolhe o critério de imputação objetiva na “modalidade de 

responsabilidade pelo risco, ligada ao exercício de atividade perigosa”, ou seja, pressupõe que 

quem tenha uma atividade que potencialmente seja apta a criar perigos, responde perante 

terceiros lesados, independentemente da sua culpa, pelos danos que, no decorrer dessa 

atividade, tenha causado (BARROS; COUTINHO, 2011). 

Por outro lado, o artigo ora analisado deve ser lido em conjunto com o artigo 43, que 

trata de seguro de responsabilidade civil e assim dispõe: “Aqueles que exerçam atividades que 

envolvam alto grau de risco para o ambiente e como tal venham a ser classificados serão 

obrigados a segurar a sua responsabilidade civil” (PORTUGAL, 1987). Ademais, esse 

dispositivo mostra a preocupação que o legislador teve em relação a possíveis dificuldades do 

responsável em suportar as elevadas indenizações devidas pelos danos ao ambiente. 

(BARROSO, p.107,2006). Em suma, como garantia do disposto no artigo 41 da LBA, nesse 

mesmo diploma legal o artigo 43 vem consagrar a própria responsabilidade civil objetiva e 

ainda vem garantir o efetivo ressarcimento dos danos aos lesados. 

Para a Suprema Corte Portuguesa, o dano ambiental não será ressarcido por falta de 

prova de nexo de causalidade. Os danos significativos e a atividade especialmente perigosa são 

requisitos que a parte lesada deve comprovar, no âmbito ambiental, e constitui um entrave à 

responsabilização ambiental: 

Acórdão no Supremo Tribunal de Justiça: A, B e Mulher, C todos com os sinais dos 

autos, intentaram contra D, nos Juízos Cíveis da comarca do Porto, acção em 

processo ordinário em que pediram a condenação da Ré a: A) solver a quantia deesc. 

5192000 escudos, a título de ressarcimento pelos prejuízos e danos patrimoniais 

já apurados, sendo 5000000 escudos de lucros cessantes e 192000 escudos da matéria 

peticionada nos itens 53º a 54ºA; B) indemnizar a 1ª autora por todos os danos futuros 

que venham a ser quantificados, a liquidar e a determinar em execução de sentença; 

C) pagar aos 2º e 3º autores a quantia de 1000000 escudos como arcos compensação 

pelos danos morais sofridos; D) pagar os juros legais, contados desd ea citação até 

integral pagamento. Fundamentando a sua pretensão, alegaram, em síntese, que, com 

o derrame do combustível verificado num posto de abastecimento da Ré, sito na 

comarca de Santa Maria da Feira, ficou contaminada a água deum poço que 

abastecia o restaurante da sociedade-autora e a casa dos restante sautores, o que 

provocou prejuízos no funcionamento da primeira e afectou o normal 

abastecimento dos segundos, com as consequências relatadas na petição inicial. 

[...] 

2. Ter-se-á presente, ao nível do nosso ordenamento jurídico, que o artigo 41ºda 

LBA (Lei nº 11/87, de 7 de Abril) veio introduzir, no quadro da responsabilidade 

civil no domínio do ambiente, a responsabilidade objectiva, inovação da maior 

relevância, em face do princípio geral do nº 2 do artigo 483º do Código Civil, segundo 

o qual ‘só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa, nos casos 

especificados na lei’ [...] 2.2. Consagrando a ‘responsabilidade objectiva’ ,o artigo 

41º da LBA veio ampliar os pressupostos da responsabilidade civil no domínio do 

ambiente, já que prescreveu a obrigação de indemnizar independentemente de culpa 

do agente. Segundo João Pereira Reis, ‘aqui residiu a grande inovação da Lei de 

Bases. Com efeito, nas situações em que o autor da lesão tivesse actuado com culpa 
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já era inquestionável, face às regras gerais do Código Civil, que sobre ele impendia o 

dever de ressarcir os danos causados ao ambiente’. Todavia, no regime do citado 

artigo da LBA, a obrigação de indemnizar, embora num quadro de 

responsabilidade objectiva, fica ainda dependente da verificação de dois 

requisitos. Em primeiro lugar, será necessário que o agente cause danos 

significativos. Em segundo lugar, que os danos decorram de uma acção 

especialmente perigosa[...]. 2.2.A responsabilidade civil pelos danos emergentes 

de actividade perigosa, seja por sua natureza, seja pela natureza dos meios 

utilizados, encontra a sua matriz legal no artigo 493º, nº 2, do Código Civil, no 

qual se estabelece uma presunção de culpa do agente ilidível mediante a 

demonstração de que se empregaram as medidas preventivas exigidas pelas 

circunstâncias. Na previsão daquele normativo cairão, pois, todas as actividades 

que, por sua natureza ou pela natureza dos meios empregues, comportem perigo 

para o ambiente e que nã oestejam confinadas a regime especial (cfr., verbi gratia, 

os artigos 509º, nº 1, 1346º e1347º, nºs 1 a 3, todos do CC), ficando, por conseguinte, 

submetidas a um regime de responsabilidade subjectiva, muito embora reforçado 

pela referida presunção relativa de culpa – [...] ou seja, sempre importaria que, em 

sede de matéria de facto ,se tivesse provado que o dano sofrido na água do poço dos 

recorrentes – traduzido no aumento drástico dos hidrocarbonetos poluidores – tinha 

sido resultante da ruptura e consequente derrame do reservatório da Ré. Ora, no caso 

sub judice, da matéria defacto dada como assente pelas instâncias resulta, com 

suficiente clareza, a exclusão da causalidade entre tal ruptura do depósito da Ré e a 

inquinação da água dos Recorrentes.  

Com efeito, os factos enunciados não permitem estabelecer sequer a ligação causal, 

mesmo ao nível da teoria (ou do critério) da probabilidade séria, entre aqueles eventos. 

[...] Ora, mesmo na tese mais favorável para os recorrentes, no que diz respeito ao 

nexo de causalidade, acima referida, sempre terá de existir, no mínimo, a 

probabilidade - ou plausibilidade - de se estabelecer um nexo de causalidade 

entre o facto e o dano. 

[...] a questão em apreço não encontra solução que lhes seja favorável no quadro 

da invocação dos princípios da responsabilidade objectiva, pela simples razão de 

que inexiste, no caso vertente, a prova de que a contaminação da água do poço 

dos autores possa ter sido provocada pelo derrame de combustível verificado em 

virtude da ruptura do depósito da Ré. Ou seja, inexiste a prova do dano, como 

consequência, ainda que no plano da probabilidade ou da verossimilhança, do derrame 

do combustível. Termos em que, na improcedência do recurso, se confirma a decisão 

recorrida. Custas pelos recorrentes. Lisboa, 2 de Junho de 1998. Garcia Marques, 

Aragão Seia, Ferreira Ramos (Supremo Tribunal de Justiça – Portugal. Acórdão nº 

971711, Magistrado Responsável: Garcia Marques, de 2 de junho de1998 (BEDRAN; 

MAYER, 2013, p. 80-82 – grifos nossos). 

 

Não obstante a LBA, a Diretiva n. 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

da União Europeia, estabeleceu a regulação da prevenção e reparação do dano ecológico com 

base no princípio do poluidor-pagador. Logo, o princípio fundamental dessa diretiva é o da 

responsabilização financeira do operador cuja atividade tenha causado danos ambientais ou a 

ameaça iminente de tais danos, objetivando induzir os operadores a tomar medidas e a 

desenvolver práticas de forma a reduzir os riscos de danos ambientais. 

A responsabilidade civil ambiental objetiva também é tratada no artigo 7º do Decreto-

Lei n. 147/2008, que primeiramente nos remete ao Anexo III do mesmo diploma. No anexo, 
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são elencadas atividades econômicas potencialmente poluidoras nocivas para o ambiente 

(BARROS; COUTINHO, 2011). 

Constata-se no referido artigo, portanto, que  

 

quem, em virtude do exercício de uma atividade econômica enumerada no anexo III 

ao presente DL 147/2008, ofender direitos ou interesses alheios por via de lesão 

ambiental é obrigado a reparar os danos resultantes dessa ofensa, independentemente 

de dolo ou culpa. 

 

 

Como dito, esse dispositivo legal deverá ser analisado conjuntamente com o artigo 41 

da LBA, sendo que, em relação à mesma matéria, há semelhanças e diferenças. O artigo 7º do 

DL 147/2008 traz efetividade ao artigo 41º, n. 1, da LBA, que elenca várias atividades 

consideradas especialmente perigosas. Ressalte-se que a LBA tem uma vasta previsão de danos 

ecológicos, nomeadamente porque define como componentes ambientais protegidos: o ar, a 

água, o solo, o subsolo, a flora e a fauna, indo além do próprio DL 147/2008. Por outro lado, o 

artigo 7º não concretiza o anterior comando da LBA quanto ao valor da indenização a fixar. 

Dessa maneira, entende-se que o legislador, ao não fixar o valor, não deve considerar norma 

originária da LBA quanto a esse ponto concreto.Assim, inexiste uma definição de um teto 

indenizatório (BARROS; COUTINHO, 2011). 

Outrossim, a responsabilidade subjetiva por dano ecológico está regulada nos artigos 

8º e 13º do DL n. 147/2008, sendo este o teor do último:  

Quem, como dolo ou mera culpa, ofender direitos e interesses alheios por via de lesão 

de um componente ambiental fica obrigado a reparar os danos resultantes dessa ofensa 

(art. 8º). O operador que, com dolo ou negligência, causar um dano ambiental em 

virtude do exercício de qualquer actividade ocupacional distinta das enumeradas no 

anexo III ao presente decreto-lei ou uma ameaça iminente daqueles danos em 

resultado dessas actividades, é responsável pela adopção de medidas de prevenção e 

reparação dos danos ou ameaças causadas, nos termos dos artigos seguintes (art. 13º) 

Constata-se, pois, do dispositivo legal citado, a exigência da demonstração de dolo ou 

culpa para que haja a responsabilização civil. 

Portanto, em Portugal, existem vários dispositivos legais que tratam da 

responsabilidade civil ambiental, vigorando, segundo a melhor exegese, a necessidade de 

demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para que se impute responsabilidade ao 

degradador, exceto se a atividade desenvolvida por ele estiver dentre aquelas listadas como 

atividades perigosas, quando, então, dispensa-se do elemento subjetivo, passando a vigorar a 

responsabilidade objetiva. 
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4 COTEJAMENTO ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS NO 

TOCANTE À RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL  

  

Comparando-se o direito brasileiro e o direito português, conclui-se que no Brasil 

adota-se, indiscutivelmente, a Teoria Objetiva nos casos de responsabilidade civil por danos ao 

Meio Ambiente, enquanto em Portugal adota-se, como regra, a Teoria Subjetiva. 

Dessa forma, no Brasil, não se perquire, diante de uma degradação ambiental, que o 

causador agiu intencionalmente (dolo) ou com negligência, imprudência ou imperícia (culpa). 

Basta, pois, a demonstração do dano ambiental, da ação ou omissão, e, ainda, do nexo de 

causalidade entre o comportamento do degradador e o dano.   

Ressalte-se ainda que o nexo de causalidade deve ser flexibilizado, permitindo-se que 

a relação causa/efeito seja entendida com uma aferição de mínimo rigor. 

Importantíssimo afirmar que a jurisprudência brasileira adota a Teoria do Risco 

Integral quando se trata de dano ambiental, ou seja, além de dispensar o elemento subjetivo, 

não se faz possível ao réu de demanda por responsabilidade civil ambiental demonstrar 

excludentes de ilicitude (fortuito, força maior ou fato de terceiro) para evitar a condenação. 

Em Portugal, ao contrário, vigora como regra geral a Teoria da Responsabilidade 

Subjetiva. Por ela, somente haverá condenação por reponsabilidade civil ambiental quando 

restar demonstrado que o comportamento do réu for intencional (dolo) ou resultante de culpa. 

Frise-se, ainda, que Portugal adota a Teoria da Responsabilidade Objetiva quando a 

atividade exercida pelo degradador estiver previamente prevista na Lei como atividade perigosa 

ou de risco.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As enormes degradações ambientais, constatadas em todo o mundo, obrigaram os 

estudiosos do Direito a se preocupar, cada vez mais, com o estudo do Direito Ambiental, 

mormente com o propósito de prevenir condutas lesivas ao ambiente.  

A Ciência Jurídica então, ciente do objeto de seu estudo, busca através da 

responsabilidade civil, criminal e administrativa, construir um arcabouço teórico capaz de dar 

robustez ao Direito Positivo tanto na intenção de evitar as ações/omissões prejudiciais ao Meio 

Ambiente, como também de imputar ao degradador a obrigação de reparar o dano e puni-lo. 

86



Nesse diapasão, observa-se, no conjunto normativo de quase todos os países, uma 

crescente positivação de regras de conduta que visam proteger o Meio Ambiente e, não 

obstante, um aumento de rigor na sanção a ser aplicada àquele que provoca danos. 

No âmbito da responsabilidade civil, os países se dividem entre a adoção da 

responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que dispensa a demonstração de dolo ou culpa para 

que haja imputação ao degradador, ou pela responsabilidade subjetiva, em que o réu somente 

será condenado se houver comprovação de que o dano ambiental decorreu de um seu ato 

intencional (dolo) ou de negligência, imprudência ou imperícia (culpa). 

O Brasil adota a Teoria da Responsabilidade Objetiva, enquanto Portugal adota, em 

regra, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, somente dispensando o elemento subjetivo (dolo 

ou culpa) quando a atividade do degradador estiver previamente listada como atividade perigosa 

ou de risco. Assim, em outras palavras, no direito de Portugal, a exceção é a responsabilidade 

objetiva, uma vez que somente quando a atividade for considerada pelo Estado como 

potencialmente degradadora estará o autor da demanda dispensado de demonstrar o dolo ou a 

culpa. 

Nesse cenário, pergunta-se: qual a melhor Teoria? A resposta, a nosso ver, é o sistema 

adotado no Brasil, ou seja, a Reponsabilidade Objetiva. Afinal, para todos que estudam o 

Direito, mormente para os que têm um olhar sobre os casos concretos de dano ambiental, é, por 

vezes, dificílimo provar dolo ou culpa da ação lesiva. 

Se adotássemos, pois, a Teoria Subjetiva, sempre que o autor não conseguisse 

demonstrar que o dano ambiental decorreu de dolo ou culpa do agente, estaria toda a sociedade, 

graças ao caráter difuso do bem ambiental, completamente desamparada, restando, pois, à 

própria natureza, a responsabilidade da recuperação. 

Vale ressaltar que o sistema português, ao adotar a lista de atividades potencialmente 

degradadoras, caso em que a responsabilidade ocorrerá independentemente do elemento 

subjetivo, merece um elogio. Haverá, nesse caso, não apenas a maior e melhor tutela ambiental, 

mas a ciência àquele que iniciar determinada atividade de risco, normalmente empresarial, do 

fato de que, em caso de lesão ao Meio Ambiente, a responsabilidade civil será a regra, exceto 

se demonstrar o rompimento do nexo causal.  

Por outro lado, a jurisprudência brasileira, ao adotar a Teoria do Risco Integral, 

impossibilita ao réu demonstrar que o evento danoso ocorreu em razão do fortuito, força maior 

ou fato de terceiro, podendo acarretar decisões de pouca robustez jurídica que obriguem uma 

pessoa a responder por algo que sequer contribuiu minimamente para o resultado. 
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Apresentados foram, assim, os sistemas brasileiro e português de reponsabilidade civil 

ambiental. Considera-se, para a tutela do ambiente, que a vigência da teoria do risco integral é 

aquela mais adequada à tutela do ambiente. 
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