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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de existência de uma 

Responsabilidade Civil sem danos em resposta à sociedade de risco e às novas formas 

de danos. Inicialmente, explica a evolução histórica da Responsabilidade Civil, 

demonstrando que a supressão do dano é impossível, visto que sempre foi parte dos 

elementos necessários à configuração da Responsabilidade Civil em si. Embora seja 

válido afirmar que atualmente há uma sociedade de risco, onde os novos danos que 

emergiram necessitam de uma resposta apropriada para evitar que afetem um número 

cada vez maior de pessoas e que estenda seus efeitos no futuro, posto que podem ser 

irreparáveis, como frequentemente ocorre com os danos ambientais, a hipertrofia da 

Responsabilidade Civil causada pela proposta que o dano é uma parte dispensável da 

mesma não é a forma mais apropriada de lidar com tais danos. Portanto, é necessária 

uma gestão eficiente que permita que vários ramos do Direito ajam em conjunto como 

meio de prevenir danos, respeitando seus respectivos limites. Como forma de 

exemplificar que tal gestão é possível e preferível à Responsabilidade Civil sem danos, 

este trabalho irá apresentar os meios de prevenção ao dano existente no Direito 

Ambiental, demonstrando como ambos os ramos do Direito possuem formas diferentes 

de prevenção em razão de suas origens e objetivos. 

Palavras-Chave: Responsabilidade Civil sem danos. Sociedade de Risco. Danos 

ambientais. Gestão de danos.  
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the possibility of civil liability without damages as a 

response to the current risky society and the new damages. Initially, it explains the 

historical evolution of civil liability, demonstrating that the suppression of the damage 

is impossible, for it has always been one of the elements needed for the configuration of 

civil liability itself. However it is valid to sustain that we live in a risky society, where 

the new damages that have emerged need an appropriate response in order to stop it 

from affecting an increasing amount of people and extending itself to the future, as they 

might not me reparable, as it frequently happens regarding environmental damages, the 

hypertrophy of the civil liability caused by the proposition that the damage is a 

dispensable part of it the is not the most appropriate way of dealing with them. 

Therefore, an effective management that allows multiple branches of the Law to jointly 

act in accordance to their respective limits as a way to prevent damages is needed. In 

order to exemplify that such a management is possible and preferable to a civil liability 

without damages, this work will also present Environmental Law’s means to prevent 

damages, demonstrating how both of these branches have different means of prevention 

due to their different origins and objectives.  

Keywords: Civil liability without damages. Risk society. Environmental damages. 

Damage management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há tempos vemos que parece se estabelecer uma nova proposta acerca da 

Responsabilidade Civil, que consistiria em método eficaz de prevenção ao dano, por 

meio da supressão deste mesmo elemento: trata-se da Responsabilidade Civil sem 

danos, também conhecida como Responsabilidade Civil preventiva. 

A ânsia da doutrina em prevenir danos que, diante do avanço tecnológico e 

de seu alcance, ganharam maiores proporções, atingiram diversos bens jurídicos e por 

vezes não são sequer passíveis de reparação – ou estariam sujeitos a uma longa demora 

para tal – fez com que uma significante parte de autores a acolhessem como 

possibilidade dentro deste ramo do Direito.  

Em suma, propõem o alargamento do significado do próprio termo 

“Responsabilidade Civil”, para que esta seja capaz de incidir antes mesmo de verificado 

o dano, acolhendo o Paradigma Preventivo que parece derivar de outros ramos do 

Direito, como o Direito Ambiental. Portanto, o risco de que determinada atividade 

causasse dano a alguém já seria suficiente para aplicação da Responsabilidade Civil. 

Contudo, é nosso intuito neste trabalho discutir acerca da possibilidade da 

supressão do elemento dano e o consequente acolhimento da Responsabilidade Civil 

sem danos, analisando também o papel do Direito Ambiental – visto que dele parece se 

inspirar esta nova forma de combate ao dano – e comparando ambos os ramos do 

Direito. 

Assim, iniciaremos nossa análise verificando a evolução histórica da 

Responsabilidade Civil. Embora tal análise seja breve, pretendemos apontar justamente 

em quais momentos podemos identificar com maior clareza as “crises” que causaram a 

evolução da Responsabilidade Civil, sem a perda de seus objetivos. Esclareceremos 

também, em consequência a esta análise histórica, os conceitos de Responsabilidade 

Civil Objetiva e Subjetiva, bem como apontaremos quais elementos os renomados 

autores apontam como sendo formadores da relação jurídica pautada pela 

Responsabilidade Civil, com o intuito de facilitar o esclarecimento sobre os 

fundamentos deste ramo do Direito. 
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No segundo capítulo, trataremos da Responsabilidade Civil sem danos em 

si. Iniciaremos falando sobre a suposta mudança de paradigma pela qual passa a 

Responsabilidade Civil atualmente, acolhendo o paradigma preventivo no lugar do 

tradicional modelo reparatório. Discutiremos sobre os limites da prevenção já existentes 

dentro da Responsabilidade Civil.  

Ademais, levantaremos a questão da sociedade de risco, que representaria a 

vida em sociedade atual, sendo este um dos motivos suscitados para os que defendem 

uma cisão da Responsabilidade Civil.  

Também no referido capítulo, trataremos da possibilidade de adoção, no 

ordenamento jurídico brasileiro, de uma “gestão conglobante de danos”, termo adotado 

por CARRÁ (2014), em resposta à proposta da Responsabilidade Civil sem danos. 

Verificaremos se tal medida poderia, sem prejuízo dos fundamentos da 

Responsabilidade Civil, ser uma proposta adequada aos danos existentes na sociedade 

de risco.  

 Enfim, no último capítulo deste trabalho, apresentaremos a relação entre 

Responsabilidade Civil e Direito Ambiental, destacando que este possui autonomia e 

seus próprios princípios – como o da prevenção e da precaução – que permitem a 

adoção de medidas de prevenção. Verificaremos como estão interligados esses ramos do 

Direito, e se o Direito Ambiental é capaz de lidar com os riscos de danos de uma forma 

diferenciada, reforçando ou não a necessidade de acolhimento da gestão conglobante de 

danos em resposta à Responsabilidade Civil sem danos.  
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1  RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCEITUAÇÃO 

1.1  HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO MUNDO 

1.1.1  Direito Romano 

 

O termo “responsabilidade” deriva da expressão em latim respondere, que 

significa o ato de alguém responder por alguma obrigação do qual se constituiu 

garantidor, demonstrando, basicamente, a necessidade de que o indivíduo assuma as 

consequências de suas ações. 

No decorrer da história, a Responsabilidade Civil evoluiu para melhor 

adequar-se à realidade da vida humana em sociedade, sofrendo necessárias expansões 

de seus horizontes para resolver conflitos gerados por alguém que deixa de cumprir com 

determinada obrigação anteriormente assumida. 

Sabe-se que as primeiras manifestações desse ramo do Direito foram 

marcadas pela vingança. No Direito Romano, está presente na Lei das XII Tábuas, onde 

se verifica a predominância da vingança privada (vendetta,), de fazer justiça com as 

próprias mãos. 

A Lei das XII Tábuas não trazia uma definição geral da Responsabilidade 

Civil, limitando-se a prever as formas de compensação para ilícitos específicos. Não 

existia necessidade de se verificar a culpa, tratando-se, portanto, de uma 

responsabilidade objetiva, na qual o ofendido tinha o direito de reagir causando dano 

equivalente àquele por ele sofrido.  

Segundo DANTAS (1979, p. 358), os romanos utilizavam a expressão id 

quod interest (“aquilo que interessa, aquilo que representa o interesse”) para denominar 

o objeto da responsabilidade, qual seja, a prestação pecuniária.  

Ainda segundo mencionado autor, para os romanos o ato ilícito era uma das 

fontes de uma responsabilidade do agente para com aquele a quem causa o dano, ou 

seja, na responsabilidade há um dever jurídico subsequente da violação de uma 

obrigação, no intuito de compor o prejuízo.  
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Assim, a Lei Aquiliana (Lex Aquilia de damno) constituiu avanço no 

conceito de Responsabilidade Civil, visto que previa a como maneira mais eficaz de 

composição entre ofensor e ofendido a prestação de pecúnia.  

Segundo GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2013, p.55) tal Lei 

substituiu as multas fixas por uma pena proporcional aos danos provocados e era 

composta de três partes: o primeiro capítulo tratava da morte de escravos ou de 

quadrúpedes que pastavam em rebanho; o segundo dos danos causados por um credor 

acessório ao principal, que era responsável por abater a dívida com prejuízo do 

primeiro; e por fim, a parte que se tornou mais importante para a evolução da 

responsabilidade civil, aquela que regulava a deterioração total ou parcial de coisas 

alheias por fato que atingisse coisa corpórea ou incorpórea sem justificativa legal 

(damnum injuria datum). 

Conforme DANTAS, o surgimento do damnum injuria datum se deu como 

espécie do delito "injúria" que foi se estendendo a ponto de os romanos assumirem, por 

razões políticas, qualquer injúria como um dano reparável, sendo formalizada pela Lex 

Aquilia de damno por volta de 286 a.C, que lhe atribuiu uma actio. 

 No lugar das penas violentas, nas quais era causado ao ofensor dano de 

mesma proporção daqueles que havia causado primeiramente, surge a compensação 

patrimonial da vítima. Tal foi o primeiro passo na evolução histórica da 

Responsabilidade Civil para que fosse reconhecida como ramo indispensável do Direito 

que rege a recomposição dos danos. 

Vale ressaltar que a Lei Aquiliana, embora incidisse sobre o patrimônio 

daquele que sofreu o dano, ainda possuía caráter predominantemente punitivo, haja 

vista que não buscava a restituição ou reparação da coisa danificada, mas sim causar 

perda financeira suficiente para o ofensor.  

Segundo DINIZ (2014, p. 28), a Lei Aquiliana é apontada como responsável 

por introduzir a responsabilidade civil extracontratual, pois punia aquele que havia 

causado lesão que empobrecesse o ofendido. Por meio dela, o Estado passou a intervir 

nos negócios privados, a fim de evitar a vingança privada e forçar o lesado a aceitar a 

composição financeira.  
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Ademais, VENOSA (2005, p. 27) aponta que a Lex Aquilia é considerada 

um divisor de águas em se tratando de Responsabilidade Civil, expandindo sua 

dimensão durante o período de Justiniano. Segundo ele, o ato ilícito era considerado 

figura autônoma, surgindo a partir daí a moderna concepção de responsabilidade 

extracontratual. Assim, dessa lei se extraiu o princípio de que se pune a culpa por danos 

injustamente provocados, independentemente da relação obrigacional já existente, de 

forma que a responsabilidade extracontratual era fundamentada na culpa.  

 

1.1.2  Idade Média 

 

Segundo CARRÁ (2014, p. 131), durante a Alta Idade Média na Europa, 

houve certo retrocesso em relação à Responsabilidade Civil em razão das invasões 

bárbaras, ocasionando o retorno da vingança pessoal, da inexistência da separação entre 

sanções de caráter penal e de caráter reparatório, bem como do fim da necessidade de 

imputabilidade individual dos danos causados.  

Contudo, especificamente no direito francês, houve certo avanço com a 

substituição da pena de vingança privada pela de composição obrigatória no período 

governo do Imperador Carlos Magno, determinado em expandir os conceitos cristãos 

que seriam incompatíveis com as práticas dos povos bárbaros.  

Por tal razão, Carlos Magno impôs na figura do wergeld a prática da 

restituição pecuniária, ainda apresentando caráter penal. Levy e Castaldo (2002 apud 

CARRÁ, 2014, p.132) exprimem que parte dessa multa seria destinada ao rei pela 

perturbação da paz, por parte do ofensor, enquanto o resto do montante seria destinado 

ao ofendido ou à sua família. 

Com a evolução da sociedade e do comércio, o Direito necessitou ser 

aperfeiçoado, culminando na volta dos conceitos de Direito Romano sobre indenização 

dos danos causados e na separação da responsabilidade civil da penal. 

 

1.1.3  Idade Moderna e Idade Contemporânea 
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Com o avanço da industrialização, não apenas novos tipos de danos 

surgiram, como também se deram em maior proporção. Dessa forma, a 

Responsabilidade Civil sofreu grande pressão para adequar-se à nova realidade da vida 

humana em sociedade, no intuito de fornecer maior segurança às pessoas expostas aos 

danos. 

Inicialmente, a Responsabilidade Civil embasou-se na noção de culpa, que 

se mostrou de difícil comprovação e causava demora no julgamento das ações, o que, 

por fim, causou a necessidade de renovação dos conceitos e fundamentos daquele ramo 

do Direito.  

Foi durante a Idade Moderna que a Responsabilidade Civil passou a focar 

no restabelecimento do equilíbrio patrimonial do ofendido, que foi abalado pelo dano 

sofrido. Deixou-se de focar, portanto, na responsabilidade subjetiva, pautada pela culpa, 

para dar prioridade à responsabilidade civil objetiva, pautada pelo risco. 

A mudança no fundamento da responsabilidade civil se deu pela constatação 

de que a culpa não era suficiente para cobrir todos os novos danos sofridos. Assim, 

DINIZ (2014, p. 29) dispõe que em razão de a insuficiência da culpa para cobrir 

prejuízos e consequentemente obrigar a perquirição do elemento subjetivo na ação, bem 

como o avanço tecnológico dos tempos modernos, com a produção de bens em alta 

escala e a circulação de pessoas em automóveis, ocasionaram a reformulação da teoria 

da Responsabilidade Civil. Portanto, surgiu um movimento objetivação da mesma, 

traduzida na ideia de que todo risco deve ser garantido e todo dano deve ter um 

responsável. 

Ocorre que, conforme defende a Teoria do Risco, não é mais necessária a 

comprovação da culpa do lesante, bastando que se observe que o evento danoso 

decorreu de alguma ação sua, ou seja, comprovando-se o nexo de causalidade entre a 

ação e o dano, já restará configurado para o ofensor o dever de indenizar a vítima.  

O Código Civil Brasileiro de 2002 (CC), em seus artigos 186 e 187, 

consagrou a Teoria do Risco em nosso ordenamento jurídico. Nele, fica estabelecido 

que aquele que viola direito e causa dano em outrem comete ato ilícito, 

independentemente de dolo ou culpa, aí incluindo as hipóteses de omissão voluntária, 
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negligência ou imprudência. As diferenças entre responsabilidade civil subjetiva e 

objetiva exigem estudo mais aprofundado e serão melhor exploradas posteriormente em 

tópico próprio.  

Com o surgimento do Iluminismo e o posterior Código Civil Francês de 

1804 – conhecido também como Código de Napoleão –, passou-se a observar uma cisão 

de fato entre a responsabilidade civil e responsabilidade penal, distinguindo dano e 

ilicitude. 

Referido Code teve grande influência em toda a Europa e no mundo 

ocidental, devido à expansão do Império Napoleônico, valorizando a liberdade 

contratual e a autonomia da vontade dos indivíduos, influenciando até mesmo a redação 

do Código Civil Brasileiro de 1916. 

O Código Napoleônico não se preocupava mais em trazer um rol de danos 

causados que gerariam indenizações, mas sim definia que todo fato humano que 

causasse a outrem um dano obrigaria o ofensor a repará-lo. 

Assim, poderia abranger toda forma de dano causado a alguém, 

possibilitando que o juiz verificasse o valor da indenização aplicável em cada caso, 

tendência que se verifica até hoje no nosso ordenamento jurídico.  

Verificamos então que a separação da Responsabilidade Civil da penal e a 

divisão entre subjetiva e objetiva representaram superação do modelo antigo existente, 

sem, contudo, romper com os objetivos traçados desde o princípio da Responsabilidade 

Civil, que é de cuidar dos danos sofridos injustamente.  

 

1.2  RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA 

 

Há dois conceitos mencionados anteriormente acerca da Responsabilidade 

Civil que merecem ser analisados. Assim, passemos a apontar a distinção entre a 

Responsabilidade Civil Subjetiva e a Responsabilidade Civil Objetiva. 
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Sabe-se que, num primeiro momento, a teoria predominante era a subjetiva, 

baseada na culpa. Segundo GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2013, p. 57), é aquela 

“decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposo”. 

Portanto, a Responsabilidade Civil Subjetiva está diretamente conectada à 

comprovação da negligência ou à imprudência do agente ofensor, o qual será 

responsável pela indenização proporcional ao dano cometido. Contudo, para essa 

doutrina, é preciso que o autor comprove a culpa do reu, posto que a ele sempre caberá 

o ônus da prova. 

Essa teoria foi adotada no Código Civil Brasileiro de 1916, conforme se 

verifica em seu art. 159, e também foi mantida como regra geral no Código Civil 

Brasileiro de 2002, em seu art. 186, nos seguintes termos: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.". 

Todavia, em determinadas situações a teoria da Responsabilidade Civil 

Subjetiva mostrou-se insuficiente por ser de difícil comprovação a culpa do agente no 

ato que causou dano ao ofendido. 

DINIZ (2014, p. 29) destaca que a culpa passou a ser um fundamento 

insuficiente para cobrir todos os prejuízos, em razão de obrigar a investigação do 

elemento subjetivo da ação, bem como em face da superação da tecnologia em relação à 

produção de bens em alta escola e da circulação de pessoas por meio de automóveis que 

aumentaram o risco à vida e à saúde humana. 

Assim, foi proposta a teoria objetivista da Responsabilidade Civil. Segundo 

esta, é irrelevante a comprovação da culpa do ofensor, bastando-se que se demonstre o 

nexo causal entre sua conduta e o dano. Ou seja, fundamenta-se essencialmente no risco 

das ações do ofensor, e não mais na culpa do mesmo. 

A teoria objetivista propõe que a Responsabilidade Civil é fundamentada na 

reparação dos danos decorrentes da atividade exercida pelo ofensor. Embora não tenha 

sido adotada como regra pelo CC, essa teoria não foi de todo abandonada pelo nosso 

ordenamento jurídico. O CC vigente autoriza, em seu art. 927, parágrafo único, a 

utilização da Responsabilidade Civil Objetivista:  
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Art. 927. (...) 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. 

De fato, a teoria dita objetiva foi adotada em nosso ordenamento jurídico 

especificamente no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de setembro 

de 1990), o qual, em seu art. 14, determina que: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 

Assim, não se fundamenta a teoria objetivista na comprovação da culpa do 

agente, mas sim na comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e do dano 

causado ao ofendido. 

Outra hipótese em que o Direito brasileiro acolheu essa teoria foi no âmbito 

do Direito Ambiental, conforme observamos na Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, a 

qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 14, § 1 º: 

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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Há ainda de se observar que se admite a possibilidade de ser cumulativa a 

indenização gerada pela responsabilidade civil do agente poluidor com as demais 

penalidades sofridas por ele apontadas na lei supracitada. 

Portanto, tem-se que atualmente o Direito Civil brasileiro admite a aplicação 

das duas espécies de Responsabilidade Civil e, embora seja a Responsabilidade Civil 

Subjetiva tida como regra, é plenamente possível, caso seja previsto em lei específica, a 

aplicação da Responsabilidade Civil Objetiva.  

Isso se dá porque o Direito se estende sobre assuntos urgentes e de vital 

importância para sociedade, sendo necessária a adoção de uma teoria que dê maior 

amplitude à tutela dos danos e facilite para uma das partes o andamento do processo e a 

comprovação do elemento de ilicitude, seja por sua hipossuficiência, seja pelo grande 

impacto do dano sofrido. 

1.3  ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Após uma breve introdução sobre a evolução da Responsabilidade Civil, 

bem como das principais teorias em vigência durante os mais notáveis momentos 

históricos, discorreremos a respeito dos elementos existenciais que caracterizam essa 

relação jurídica. 

Podemos apontar como elementos básicos objetivos a conduta humana 

lesiva, ou seja, o fato, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal existente entre os dois 

primeiros elementos. 

Primeiramente, a relação jurídica da Responsabilidade Civil exige a 

existência de uma ação humana comissiva ou omissiva que esteja dotada de 

antijuridicidade e que cause prejuízo a outrem.  

GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2013, p. 73) destacam que tal conduta 

deve ser ainda voluntária, ou seja, a conduta que leva ao dano ou prejuízo deve ser 

guiada pela vontade do agente, pela liberdade de escolha com discernimento do que o 

agente está fazendo. Dessa forma, segundo os autores, a ação ou omissão voluntária 

trata-se do primeiro elemento da Responsabilidade Civil, seguido do dano e do nexo de 

causalidade.  
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Contudo, ao citar a voluntariedade da ação humana, os autores não estão 

limitando-se à necessidade de comprovação da intenção ao autor de causar o dano, mas 

sim à consciência da ação que está tomando. Assim, aludem à hipótese de existência de 

responsabilidade civil dos pais sobre o dano causado por filho absolutamente incapaz. 

A ação que gera obrigação de indenizar não será apenas aquela considerada 

ilícita. Decorrendo de ato lícito, a responsabilidade está fundamentada no risco, 

denominada também responsabilidade sem culpa. 

Como já discutido, a responsabilidade civil por atos ilícitos estava vinculada 

à comprovação da culpa. Entretanto, a Teoria do Risco adotou a atividade lícita ou o 

risco como fundamento para que facilitasse ao indivíduo lesado obter a reparação do 

dano, diante da dificuldade de comprovação da culpa. Dessa forma, diz-se que a 

responsabilidade do lesante, nos casos da responsabilidade civil sem culpa, é imposta 

por lei, visto que existe um risco inerente a determinadas atividades e que é 

imprescindível a indenização pela prática de alguns direitos que geram prejuízos. 

O segundo elemento diz respeito à mácula à vítima, seja moral ou 

patrimonial, que é o objeto da indenização. O dano é apontado por diversos autores 

como elemento essencial para gerar a responsabilidade civil, seja ele contratual ou 

extracontratual. 

Conforme afirmam GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2013, p. 81), 

“Sem a ocorrência deste elemento [dano] não haveria o que indenizar, e, 

consequentemente, responsabilidade”. 

Por sua vez, DINIZ (2014, p. 53-54) afirma que a ocorrência de um dano 

moral e/ou patrimonial causado por ato comissivo ou omissivo praticado pelo agente ou 

por terceiro por quem o imputado responde, por um fato de animal ou coisa a ele 

vinculado, é requisito imprescindível da Responsabilidade Civil. Assim, afirma que 

inexiste Responsabilidade Civil sem a ocorrência de um dano certo a um bem ou 

interesse jurídico, sendo ainda necessária a prova de tal lesão.   

As palavras da autora parecem encerrar sem discussão a possibilidade da 

chamada “responsabilidade civil sem danos” ou “responsabilidade civil preventiva”, 

mas o assunto exige mais atenção. 
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De toda forma, a doutrina estabelece que algum nível de prejuízo precisa ser 

sofrido pela vítima, para que possa exigir sua reparação ou indenização. Tal prejuízo 

poderá ser de natureza econômica ou não, atingindo, neste último caso, os bens 

imateriais da vítima. 

Como já exposto anteriormente, houve nos primórdios da Responsabilidade 

Civil uma preocupação em determinar as espécies de danos indenizáveis. Contudo, 

atualmente não se busca mais fazer tal restrição no conceito de dano, optando por um 

conceito mais amplo, que abranja todas as formas de prejuízos sofridos por alguém. 

Vale ressaltar ainda que estão inclusos no conceito de dano patrimonial os 

danos emergentes e os lucros cessantes. Ou seja, poderá alguém ser responsabilizado 

não apenas pelo dano imediato, como também por aquilo que o ofendido deixou de 

lucrar ou pela perda de uma chance em decorrência da ação do ofensor.  

O último elemento diz respeito ao nexo causal, que interliga os demais 

elementos supracitados, ou seja, conecta a ação do ofensor com o dano sofrido pela 

vítima. O assunto, porém, é mais complexo do que aparenta, existindo três teorias sobre 

o nexo de causalidade.  

A teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non), 

desenvolvida no século XIX pelo jurista alemão Von Buri, propõe que os eventos que 

antecedem ao dano e têm relação com o resultado são todos igualmente considerados 

como causas, sem a necessidade de determinar qual deles é mais relevante. 

Essa é a fórmula adotada no Código Penal brasileiro, o qual, em seu art. 13, 

informa que “Considera-se a causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria 

ocorrido”. 

Contudo, resta observar que tal teoria não foi adotada no Direito Civil, pois 

se considera necessário estabelecer até que ponto os eventos antecedentes são 

contribuintes para o fato danoso, a fim de evitar uma investigação infinita que envolva 

um número excessivo de agentes que sequer poderiam imaginar sua participação no 

dano porventura causado. 

A teoria da causalidade adequada, por sua vez, foi pautada nas observações 

do filósofo Von Kries. Para seus adeptos, deve-se adotar um juízo de probabilidade para 
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determinar a causa de um dano. Nesse sentido, é considerado causa o evento 

antecedente necessário e adequado à produção do resultado, ou seja, deverá 

abstratamente ser provável de causar dano a alguém.  

A terceira teoria que apontamos é a teoria da interrupção do nexo causal, 

também conhecida como teoria da causalidade necessária. Esta determina que causa 

seria “apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao 

resultado danoso, determinasse este último como uma consequência sua, direta e 

imediata” (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2013, p. 142). 

Dessa maneira, seria responsável por um dano apenas aquele que 

contribuísse para o evento final de forma direta e imediata, quando fosse possível 

verificar que caso sua ação fosse retirada dos acontecimentos, não teria se configurado 

dano algum. 

Há debate na doutrina sobre qual teoria foi adotada pelo Código Civil 

brasileiro. Enquanto parte da doutrina adota a teoria da causalidade adequada, existindo 

inclusive julgados que parecem acolhê-la, outra parte defende que a teoria da 

interrupção do nexo causal seria mais adequada, apontando como evidência de seu 

acolhimento no ordenamento jurídico brasileiro o art. 403 do mencionado Código, o 

qual dispõe: “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem 

prejuízo do disposto na lei processual.”. 

De tal modo, alinhamo-nos ao pensamento de GAGLIANO e PAMPLONA 

FILHO, considerando que é exigível para a configuração de responsabilidade civil a 

causalidade necessária entre fato danoso e sua causa. 
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2  RESPONSABILIDADE CIVIL SEM DANOS 

2.1  PARADIGMA PREVENTIVO 

 

Conforme já mencionamos anteriormente, o desenvolvimento da sociedade 

trouxe novas formas de danos, que os tornaram mais insidiosos. Dessa forma, 

desenvolveu-se a “responsabilidade civil sem danos”, da qual muitos rapidamente 

viraram adeptos, afastando a obrigatoriedade da configuração do dano para gerar a 

responsabilidade de alguém, a fim de evitar que a Responsabilidade Civil se tornasse 

obsoleta. 

À primeira vista, parece-nos extremamente inovadora essa concepção da 

Responsabilidade Civil, e bastante oportuna para a defesa contra formas de danos cada 

vez mais graves, de forma que diversos autores passaram a rapidamente defender sua 

utilização. 

Propõe-se então que a Responsabilidade Civil não mais se limite à atuação a 

posteriori, “apenas” reprimindo o dano que já aconteceu, como também deverá ser meio 

de prevenir o próprio acontecimento danoso, razão pela qual também agindo ex ante em 

relação aos eventos danosos.  

Esse novo modelo representaria, portanto, uma mudança no paradigma 

curativo para um paradigma preventivo da Responsabilidade Civil diante da suposta 

ineficácia do sistema atualmente adotado.  

A vertente da Responsabilidade Civil Sem Danos surgiu na França, com os 

trabalhos de Mathilde Boutonnet e de Catherine Thibierge na obra “Libre propos sur 

l’évolution du droit de la responsabilité vers um élargissement de la fonction de la 

responsabilité”. Segundo CARRÁ (2016), as autoras propõem o alargamento da própria 

concepção de responsabilidade, a qual consideram excessivamente restrita ao referir-se 

à “reparação de danos causados no passado”, ou seja, trata-se de uma responsabilidade 

curativa. 

Vale ressaltar que os autores que defendem a existência da responsabilidade 

preventiva não excluem a existência ou a validade da responsabilidade curativa, mas 

defendem que houve um acréscimo de importância. 
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O paradigma preventivo em si já foi acolhido pelo Direito em outras áreas, 

em especial no Direito Ambiental, como veremos posteriormente, bem como decorre de 

uma observação lógica de que é melhor evitar que o dano aconteça do que repará-lo.  

Sua incorporação na Responsabilidade Civil, contudo, não seria fácil tarefa. 

Ainda hoje há dificuldade em determinar as indenizações justas quando a 

Responsabilidade Civil está restrita à reparação de um dano causado. A respeito disso, 

CARRÁ (2014, p. 67) questiona: “se nem mesmo é possível para a Responsabilidade 

Civil estabelecer critérios razoáveis para compensar os danos que ela se dispõe a 

sancionar, como esperar que possa gerir com sucesso danos que sejam graves e 

irreparáveis?”. 

A adoção do paradigma preventivo na Responsabilidade Civil estaria 

associada à possibilidade de aplicação de sanções ex ante, ou seja, uma vez verificada 

uma situação de perigo ou de possibilidade de ocorrer danos, justamente no intuito de 

evita-los. 

Na realidade, entendemos que o critério preventivo já foi incorporado na 

Responsabilidade Civil, ainda que esta atue, em regra, a posteriori. A existência de uma 

sanção para aqueles que praticam atos danosos injustificáveis a outrem tem dois efeitos 

distintos: o de punir pela ação indesejada, bem como o de alertar que sofrerá alguma 

espécie de sanção aquele que cause dano a alguém, assim desestimulando ações 

similares no futuro. Essa espécie secundária de prevenção é a forma possível de ser 

comportada sem ferir o conceito e as finalidades da Responsabilidade Civil.   

 

2.2  SOCIEDADE DE RISCO 

 

O termo “sociedade de risco” foi criado no fim do século XX na Alemanha 

por Ulrich Beck, em sua obra Sociedade de Risco (Risikogeselschaft).  

Nem sempre é possível verificar com absoluta certeza se determinada 

conduta ou produto poderá causar danos, bem como frequentemente é difícil apontar 

com clareza a magnitude desses, sendo conhecido, porém, que diante do avanço 
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tecnológico a sociedade tem encarado danos cada vez mais graves ou mesmo 

irreversíveis, assim passando a ser conhecidos como novos riscos. 

LOPEZ aponta que inexiste uma sociedade em que o risco seja equivalente 

a zero, ou seja, são imensuráveis. Conforme a autora, seguindo o pensamento de Beck, 

“a sociedade de risco (...) é a sociedade da era industrial acrescida das inovações 

científicas e tecnológicas, cujos efeitos são imprevisíveis”. Ou seja, o momento que 

vivemos atualmente é compatível com o que se chama de sociedade de risco. 

Em razão desse cenário, defende-se a utilização de um meio de evitar os 

danos advindos das inovações científicas e tecnológicas mencionadas. Assim como fez 

a autora em sua obra, é relevante distinguirmos desde já o princípio da prevenção do 

princípio da precaução. 

Os conceitos de prevenção e de precaução são bastante utilizados em 

matéria de Direito Ambiental. Segundo CARRÁ (2014, p. 44), o paradigma preventivo 

consiste em “fazer uso dos recursos existentes de modo a evitar a sobrevinda de danos 

aos bens e serviços ambientais, bem como à saúde humana”.  

Por sua vez, LEMOS (2010) defende que a Constituição Federal de 1988 

(CF/88) acolheu implicitamente o princípio da prevenção no art. 225, ao determinar o 

dever de preservação do meio ambiente imposto à coletividade e ao Poder Público, bem 

como esclarece que houve preocupação em exigir o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental como meio de evitar atividades que causem danos ao meio ambiente. 

LEITE (2007), ainda em relação à tutela ambiental, ressalta que a prevenção 

de novos danos poderá ocorrer em caráter individual, de forma a desencorajar o próprio 

agente degradador a causar novos danos, quanto em caráter geral, evitando que a 

coletividade o faça. Segundo o autor, ao proporcionar tais formas de prevenção, “a 

responsabilidade civil pode servir como instrumento capaz de evitar a perpetuação de 

inúmeros danos ao ambiente”. 

O jurista dispõe ainda que os instrumentos de precaução possibilitam, mais 

do que os instrumentos de atuação preventiva, que as atividades potencialmente lesivas 

ao meio ambiente sejam vistas com desconfiança, ao invés de serem tidas como mera 

consequência inevitável do crescimento econômico, estando bastante relacionada ao 

princípio do poluidor-pagador. 
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Conclui o autor que o uso da melhor tecnologia ou técnica existente e a 

“internalização das externalidades negativas dos processos de produção” demonstrariam 

a possibilidade de aplicação dos princípios da precaução e da prevenção em relação aos 

riscos ambientais.  

Ou seja, o princípio da prevenção surge como método de garantir a eficácia 

da proteção do bem tutelado (no caso, o meio ambiente e por consequência a qualidade 

de vida satisfatória). Assim, consiste em responsabilizar alguém por um ato que tenha 

conhecida potencialidade de causar danos, sendo comprovadamente provável a 

ocorrência de um dano decorrente de tal ação. 

Dessa forma, o princípio da prevenção diz respeito apenas aos perigos 

comprovados, exigindo-se que sejam eliminados.  

Por sua vez, o princípio da precaução é por alguns entendido como uma 

espécie de avanço do princípio preventivo, mas com ele não se confunde. Nesse sentido, 

LEITE (2011, p. 52) sumariza que a ausência de certeza científica absoluta não é 

suficiente para adiar a adoção de medidas eficazes que evitem a degradação ambiental, 

conforme o princípio da precaução.  

Assim, defendem alguns a necessidade de incorporar os princípios da 

prevenção e da precaução no Direito Civil, apresentando como justificativa a 

necessidade de tornar a Responsabilidade Civil mais eficaz, prescindindo do dano para 

sua aplicabilidade, em resposta à sociedade de risco. 

 Geralmente, quando os autores mencionam a Responsabilidade Civil 

Preventiva, em contraposição à responsabilidade reparadora, estão se referindo à sua 

função preventiva lato sensu, ou seja, englobando as mencionadas funções preventivas e 

precaucionais, antecipando-se ao risco e ao dano.  Também utilizaremos a expressão 

“responsabilidade civil preventiva” em sentido lato neste trabalho. 

LOPEZ finaliza defendendo que é possível caracterizar como dano o 

próprio risco de danos irreversíveis, sendo necessária a aplicação do princípio da 

precaução, posto que tais riscos são hipotéticos, tornando-se pouco relevante a 

fundamentação da responsabilidade na teoria da culpa ou do risco.  
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Portanto, sugere-se que o avanço tecnológico que produz danos em maior 

escala e ocasiona na existência de uma sociedade de riscos justifica a adoção da função 

preventiva da Responsabilidade Civil, autorizando que esta sirva como meio de evitar 

tais danos, como se fosse esta a proposta mais adequada para tal fim.  

 

2.3  GESTÃO CONGLOBANTE DE DANOS 

 

Tendo traçado o conceito de sociedade de risco e exposto as propostas de 

adoção do princípio da prevenção para lidar com esse cenário, faremos algumas 

observações críticas à chamada Responsabilidade Civil sem danos (ou preventiva). 

Conforme se observou anteriormente, LOPEZ propõe uma cisão da 

Responsabilidade Civil, na qual se deixa de se utilizar o parâmetro reparador, pautado 

na teoria da culpa ou do risco, passando-se a aplicar o parâmetro preventivo, perdendo a 

sua função indenizatória. 

LEVY, por sua vez, aponta em sua obra que o desenvolvimento dos 

mecanismos de indenização ocasionou a substituição de sua função indenizatória, o que 

levou a uma cisão parcial da Responsabilidade Civil: de um lado, o Direito dos Danos 

rege as situações de proteção da vítima e de efeitos do ilícito, e, por outro, o Direito das 

Condutas Lesivas versa sobre a conduta do agente, no intuito de dissuadir o 

comportamento danoso.  

Seja qual for o “motivo” da cisão, os autores propõem, em regra, que não só 

seria possível empregar a Responsabilidade Civil para reparar um dano já concretizado, 

como também para evitar riscos de danos ainda não realizados. Não existe consenso, 

contudo, em relação à forma como se fará a gestão das referidas ameaças de danos. 

Nesse sentido, CARRÁ (2014, p. 96) questiona: autorizam a reparação 

prévia a título cautelar, ou somente a interposição de medidas de prevenção direta e, 

provando-se ineficaz, passariam os danos por ameaça a se constituir como danos 

ressarcíveis? 
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Percebe-se então que tais questões relativas à cisão da Responsabilidade 

Civil não foram suficientemente esclarecidas. Não há consenso em relação a que ponto 

a prevenção permitiria a aplicação de medidas de prevenção ou da própria cobrança de 

indenização tendo por base uma ameaça de dano. 

Conforme já expusemos anteriormente, o princípio da prevenção já tem sido 

adotado na Responsabilidade Civil, embora isso não implique a supressão do elemento 

caracterizador da mesma. Ou seja, o que se implica por Responsabilidade Civil sem 

danos não é a “superação” do elemento dano, mas sim a flexibilização do que constitui 

dano e, portanto, não se verifica uma verdadeira cisão da Responsabilidade Civil, como 

defendem alguns autores.  

CARRÁ (2014, p. 97) prossegue então esclarecendo que não é correto falar 

em cisão da Responsabilidade Civil, porque esta permanece una e monolítica, atuando 

em resposta contra o dano. O autor esclarece ainda que existem outros meios de 

resposta, mas que devem ser dadas em momentos apropriados e nas formas jurídicas 

que as definem. 

Ainda na referida obra, consta que uma cisão que passasse a admitir duas 

formas de responsabilidade que são dificilmente conciliadas não seria a forma mais 

adequada de evitar as formas de danos pós-modernas, mas sim por meio de uma gestão 

global, realizada por meio de diversos ramos do Direito, através de um diálogo 

profícuo.  

De fato, se as novas formas de danos trazem grande preocupação para a 

sociedade, inclusive porque diante de certos tipos a reparação traria poucos benefícios e 

poderia ser uma resposta insuficiente, a melhor forma de combate-los será por meio de 

uma “gestão conglobante” que reúna esforços de diversos ramos do Direito que possam 

devidamente tratar dos danos sofridos. 

Ocorre que a Responsabilidade Civil é considerada principalmente um 

sistema para reparação de danos, e portanto, tem predominância de prestações a 

posteriori. Nesse sentido, é um ramo do Direito que trata de indenizações, 

inevitavelmente prescindindo de um dano que justifique sua aplicação, como foi 

historicamente comprovado e acolhido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
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Sua função preventiva decorre justamente da aplicação de indenizações, que 

podem servir como forma de desincentivo nova realização dessas condutas danosas, 

visto que trariam consequências negativas para o agente. 

Por sua vez, outros ramos do Direito estão melhor habilitados para lidar com 

a prevenção de eventuais danos, inclusive daqueles de maior magnitude, permitindo a 

gestão conglobante que propõe CARRÁ (2014). Trataremos melhor das consequências 

de tal conclusão no capítulo seguinte.  

O fato de a Responsabilidade Civil manter seus métodos tradicionais de 

repressão ao dano não significa, contudo, que a mesma se tornou obsoleta, visto que 

sempre será relevante para a sociedade um sistema que permita reparar os danos 

sofridos, ainda mais se de fato esses danos vêm se tornando cada vez mais comuns.  

Porém, aliada a outros sistemas, fica assegurada a maior efetividade na 

prevenção de danos. Embora a concepção do que constitui dano possa ser expandida, o 

fato é que a Responsabilidade Civil está limitada por seus elementos, dos quais o dano 

inevitavelmente faz parte. Tal conclusão nos permite verificar que a melhor forma de 

prevenção é aceitar a gestão concomitante de vários ramos do Direito sobre os danos. 

Com base nisso, levantamos a questão dos danos ambientais, que são 

aqueles que na atualidade trazem maiores prejuízos, frequentemente alcançando não 

apenas indivíduos, mas também toda a sociedade, e justamente por isso é mais 

frequentemente utilizado como exemplo dos defensores da responsabilidade civil sem 

danos. 
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3  RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO AMBIENTAL 

3.1  DIREITO AMBIENTAL: RAMO AUTÔNOMO DO DIREITO? 

 

O Direito Ambiental é relativamente recente, tendo surgido ainda no século 

XX. É apontada como seu marco inicial, no plano internacional, a realização da 1ª 

Conferência das Nações Unidas, em 1972, que culminou na elaboração da Declaração 

Universal do Meio Ambiente.  

Referido documento trouxe 26 princípios que devem orientar a relação do 

desenvolvimento com o meio ambiente, inclusive apresentando o meio ambiente como 

direito humano, razão pela qual existe um dever de conservação dos recursos naturais 

para as gerações futuras. 

Pautada na supracitada conferência, em 1981, foi criada no Brasil a Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981), o que marcou no 

direito interno o início do Direito Ambiental como ramo autônomo, e não mais como 

apêndice do Direito Administrativo, segundo FARIAS. 

Contudo, maior destaque se dá à Conferência do Rio de Janeiro sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida em 1992. Em decorrência desta, foi 

elaborada uma Declaração contendo diversos princípios, dentre os quais do 

desenvolvimento sustentável, limitação à soberania territorial, da responsabilidade, da 

cooperação e da precaução (GRANZIERA, 2009, p. 43).  

O princípio da precaução, na Declaração mencionada, prevê que quando há 

ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não 

poderá ser alegada como razão para o adiamento de medidas viáveis para prevenir a 

degradação ambiental.  

Tal enunciado apresenta elementos fundamentais para a aplicação, no 

Direito Ambiental, do princípio da precaução: primeiro, não é utilizado em todas as 

situações, mas apenas naquelas em que seja verificado risco de danos graves e 

irreversíveis; em seguida, destacamos que o princípio da precaução está relacionado às 

situações em que não há certeza científica de que o dano irá, de fato, se verificar, mas há 

urgência de evitá-lo, a fim de garantir um direito humano fundamental, que é o direito 
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ao meio ambiente saudável e equilibrado, de modo que autoriza a adoção de medidas 

necessárias para afastar a configuração do dano. Trataremos no próximo tópico acerca 

dos mencionados princípios. 

A Declaração do Rio de Janeiro também trata da questão da soberania 

nacional e da responsabilidade, conforme falamos anteriormente. Nesse sentido, aduz 

que devem ser elaboradas normas nacionais que tratem da responsabilidade e 

indenização das vítimas de danos ambientais. 

Destes e de outros documentos produzidos nas conferências sobre o meio 

ambiente surgiram diversos princípios incorporados atualmente no Direito Ambiental. 

Assim, FARIAS afirma que as teses de que o este ramo não é autônomo estão 

desatualizadas, embora de fato possamos perceber que o Direito Ambiental 

frequentemente se relaciona com outros ramos do Direito. 

Defende o jurista que a autonomia do Direito Ambiental é constatada pelo 

fato de possuir objetivos, princípios e instrumentos próprios. Ademais, a Lei nº 6.938/81 

previu determinados requisitos que tornaram o Direito Ambiental uma disciplina 

autônoma, com regime jurídico próprio, bem como trouxe conceitos de meio ambiente e 

de poluição, apontou o objeto de estudo da ciência ambiental, seus objetivos, princípios, 

diretrizes, instrumentos, bem como instituiu o sistema nacional do meio ambiente e seus 

órgãos componentes e responsabilidade objetiva. 

Portanto, devidamente provido de características únicas, não restam 

dúvidas, em especial após a elaboração da mencionada Lei nº 6.938/81, de que o Direito 

Ambiental é um ramo autônomo que, ante a necessidade da proteção de um bem 

essencial à vida humana, que é o meio ambiente equilibrado, por vezes está relacionado 

a outras áreas, garantindo maior eficácia da proteção ambiental.  

 

3.2  PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO EM DIREITO 

AMBIENTAL 

 

Conforme já exposto anteriormente, o Direito Ambiental possui seus 

próprios princípios que regem a relação entre o homem e o meio ambiente.  



32 
 

Em outra oportunidade, já explicamos a diferença entre “prevenção” e 

“precaução”, optando por utilizar o termo prevenção em sentido lato, englobando tanto 

o princípio de prevenção sticto sensu quanto de precaução. 

Assim, não cabe neste momento retomar a discussão acerca da diferença 

entre os termos, mas sim demonstrar como foram incorporados no Direito Ambiental 

brasileiro. 

A Lei nº 6.938/1981 torna exigível o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EPIA), como já adiantamos. Trata-se de uma aplicação do princípio da prevenção, pois 

caracteriza uma medida que prepara para um potencial dano, que alerta para os riscos de 

determinada atividade para o meio ambiente. 

Assim, desde suas primeiras manifestações o Direito Ambiental acolheu 

métodos de antecipação aos danos, visto que o objetivo desta ciência é justamente a 

manutenção de um meio ambiente saudável. Para tanto, é inevitável que os danos 

ambientais sejam não apenas punidos, mas também desestimulados e evitados. 

O princípio da prevenção também está previsto no art. 225 da CF/88 quando 

dispõe, no caput, que é dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Quando se fala em precaução, por sua vez, refere-se a uma medida adotada 

de forma antecipada para prevenir a efetivação de um mal, ou seja, é a ação tomada por 

prevenção (GRANZIERA, 2009, p. 56). 

A Declaração do Rio de 1992 também já trazia esse princípio formador do 

Direito Ambiental, em seu Princípio 15. Conforme mencionamos, não é essencial a 

certeza científica do dano ambiental, mas sim uma probabilidade relevante da 

ocorrência do dano, um risco maio de se configurar prejuízo ao meio ambiente. 

A utilização do referido princípio, que ocorre desde o surgimento do Direito 

Ambiental, é naturalmente compatível com seus objetivos. Vejamos as seguintes 

ementas de julgados do STJ aplicando o princípio da precaução:  

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Em matéria de meio 

ambiente, vigora o princípio da precaução. A ampliação de 
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uma avenida litorânea pode causar grave lesão ao meio 

ambiente, sendo recomendável a suspensão do procedimento 

de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas as dúvidas 

acerca do possível impacto da obra. Agravo regimental não 

provido.1 

 

PEDIDO DE SUSPENSÃO. MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO 

DA PRECAUÇÃO. Em matéria de meio ambiente, vigora o 

princípio da precaução que, em situações como a dos autos, 

cujo efeito da decisão impugnada é o de autorizar a 

continuidade de obras de empreendimento imobiliário em área 

de proteção ambiental, recomenda a paralisação das obras 

porque os danos por elas causados podem ser irreversíveis 

acaso a demanda seja ao final julgada procedente. Agravo 

regimental não provido.2 

 

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CANA-

DE-AÇÚCAR. QUEIMADAS. ART. 21, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI N. 4771/65. DANO AO MEIO AMBIENTE. 

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. QUEIMA DA PALHA DE 

CANA. EXISTÊNCIA DE REGRA EXPRESSA 

PROIBITIVA. EXCEÇÃO EXISTENTE SOMENTE PARA 

PRESERVAR PECULIARIDADES LOCAIS OU 

REGIONAIS RELACIONADAS À IDENTIDADE 

CULTURAL. INAPLICABILIDADE ÀS ATIVIDADES 

AGRÍCOLAS INDUSTRIAIS. 

1. O princípio da precaução, consagrado formalmente pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - Rio 92 (ratificada pelo Brasil), a ausência 

de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para 

postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção 

ambiental. Na dúvida, prevalece a defesa do meio ambiente. 

                                                           
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Suspensão de Liminar de Sentença nº 

1524 – MA. Agravante: Município de São Luís. Agravado: Ministério Público do Estado do Maranhão. 

Relator: Ministro Ari Pargendler. DJe, 18 de maio de 2012. 
2 _____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Suspensão de Liminar de Sentença nº 1323 

– CE. Agravantes: Helder Ferreira Pereira Forte, Cameron Construtora LTDA. Agravado: 

Superintendência Estadual Do Meio Ambiente - SEMACE. Relator: Ministro Ari Pargendler. DJe, 02 de 

agosto de 2011.  
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2. A situação de tensão entre princípios deve ser resolvida pela 

ponderação, fundamentada e racional, entre os valores 

conflitantes. Em face dos princípios democráticos e da 

Separação dos Poderes, é o Poder Legislativo quem possui a 

primazia no processo de ponderação, de modo que o Judiciário 

deve intervir apenas no caso de ausência ou 

desproporcionalidade da opção adotada pelo legislador. 

3. O legislador brasileiro, atento a essa questão, disciplinou o 

uso do fogo no processo produtivo agrícola, quando prescreveu 

no art. 27, parágrafo único da Lei n. 4.771/65 que o Poder 

Público poderia autoriza-lo em práticas agropastoris ou 

florestais desde que em razão de peculiaridades locais ou 

regionais. 

4. Buscou-se, com isso, compatibilizar dois valores protegidos 

na Constituição Federal de 1988, quais sejam, o meio ambiente 

e a cultura ou o modo de fazer, este quando necessário à 

sobrevivência dos pequenos produtores que retiram seu 

sustento da atividade agrícola e que não dispõem de outros 

métodos para o exercício desta, que não o uso do fogo.(...) 

6. Ademais, ainda que se entenda que é possível à 

administração pública autorizar a queima da palha da cana de 

açúcar em atividades agrícolas industriais, a permissão deve ser 

específica, precedida de estudo de impacto ambiental e 

licenciamento, com a implementação e medidas que viabilizem 

amenizar os danos e a recuperar o ambiente, Tudo isso em 

respeito ao art. 10 da Lei n. 6.938/81. Precedente: (EREsp 

418.565/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 29/09/2010, DJe 13/10/2010). 

Recurso especial provido.3 

Nos três julgados colacionados acima, identificamos que o princípio da 

prevenção – em sentido lato – foi facilmente incorporado como mecanismo de defesa do 

meio ambiente. Assim, justifica-se a suspensão de medidas que tragam risco de danos e 

a aplicação de medidas que busquem evita-los, como a exigibilidade do EPIA, ainda 

                                                           
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1285463 – SP. Recorrente: Ministério 

Público do Estado de São Paulo. Recorrido: Associação dos Plantadores de Cana da Região de Jaú, 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, Fazenda do Estado de São Paulo. 

Relator: Ministro Humberto Martins. DJe, 06 de março de 2012.  
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que lei anterior permitisse a autorização por parte da Administração Pública de práticas 

que eventualmente danosas. 

Observemos ainda o julgado abaixo:  

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CHESF. CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA  ELÉTRICA  NO  TRECHO 

FORTALEZA/PICI.  (...) EFEITOS NOCIVOS DOS 

CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS AO MEIO AMBIENTE 

E À SAÚDE DA POPULAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO.  NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA. REVISÃO DE TAL ENTENDIMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  

1.  Trata-se, na origem, de  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo 

Ministério  Público  Federal  contra  Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco - CHESF, com o objetivo de condenar a ré a 

não construir a Linha   de   Transmissão   de   230Kv   

correspondente   ao   trecho Fortaleza/Pici,   que   perpassa  

bairros  habitacionais,  salvo  se respeitada  a distância mínima 

supracitada entre as linhas elétricas e as residências. (...) 

4.  O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos 

autos, consignou que "no caso em análise, a aplicação do 

princípio da precaução sustenta-se pelos possíveis danos ao 

meio ambiente e à saúde dos habitantes da região que poderão 

ser causados pela construção da linha de transmissão de 

energia elétrica no trecho Fortaleza/Pici. Segundo estudos 

acostados pelo MPF nos autos, os danos provenientes dos 

campos eletromagnéticos na saúde da população poderiam 

ocasionar doenças como leucemia, câncer no cérebro e 

alterações no potencial genético. Tais danos, portanto, se de 

fato vierem a ocorrer, são de cunho irreversível. Por todas essas 

razões, norteado pelo  princípio  da precaução, entendo pela 

necessidade de realização de perícia técnica a respeito dos 

campos eletromagnéticos formados  pela  construção  dos 

referidos 'linhões', confrontando-se com  os  limites  de  

exposição humana e determinando-se a distância mínima  

segura  entre  as  linhas e as residências dos habitantes da 

região"  (fls.  1.427-1.428,  e-STJ).  A revisão desse 
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entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o 

que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.  (...)  

5. Recurso Especial não conhecido.4  

Do que foi exposto, verificamos um aspecto importante sobre o direito ao 

meio ambiente equilibrado, que é a sua conexão com outros ramos do Direito. No caso, 

observa-se que está interligado à saúde humana e, assim, ao Direito Civil.  

O meio ambiente costuma ter uma definição bastante ampla. Segundo José 

Afonso da Silva (apud LEMOS, 2010, p. 27), é “a interação do conjunto de elementos 

naturais artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida 

humana”. Costuma-se ainda classifica-lo em espécies, como o meio ambiente natural, 

artificial, cultural e laboral. 

Não nos cabe no momento diferenciá-los, mas ressaltamos apenas que são 

interligados, dependentes um do outro, de modo que o que afeta a um afeta os demais.  

A ameaça ao meio ambiente frequentemente ameaça outros direitos. No 

caso supracitado, a instalação da linha de transmissão de energia elétrica traria riscos 

não apenas para o meio ambiente, mas também para a saúde dos habitantes do local, 

ante a possibilidade de ocorrência leucemia, câncer no cérebro e alterações no potencial 

genético. 

Por outro lado, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 

o direito fundamental à saúde, traz em seu art. 3º que o meio ambiente é um dos fatores 

condicionantes e determinantes para a saúde. Além disso, indica que o Sistema Único 

de Saúde deverá tomar medidas preventivas. 

Portanto, temos que a ofensa ao direito ao meio ambiente também afeta o 

direito à saúde, e sobre ambos paira o princípio da prevenção, que autoriza a adoção de 

medidas que suspendam as ações que tragam riscos de danos. São, portanto, 

compatíveis as medidas aplicadas.  

Tais medidas, contudo, não incluem a indenização pelo risco do dano.  

Veremos a seguir com maior afinco como ocorre a gestão dos danos ambientais, bem 

                                                           
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1437979 – CE. Recorrente: Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Ministro Herman 

Benjamin. DJe, 18 de maio de 2016. 
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como analisaremos o papel da responsabilidade civil preventiva em se tratando de danos 

ambientais. 

3.3  A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANOS AMBIENTAIS 

 

Já foi suficientemente esclarecido que o Direito Ambiental acolheu o 

princípio da prevenção e da precaução, o que autoriza a utilização de medidas de 

prevenção ao dano. Neste momento, porém, trataremos das medidas de reparação dos 

danos, em especial da responsabilidade civil por danos ambientais. 

LEMOS (2010) aponta em sua obra alguns dos mecanismos de reparação e 

repressão do Direito Ambiental. O primeiro deles é o termo de ajustamento de conduta 

(TAC). 

Este mecanismo é utilizado para evitar ou por fim a um litígio, constituindo 

um título executivo extrajudicial ou judicial, respectivamente, de forma que as partes 

acordam em sanar danos ambientais que tenham sido causados e evitar o surgimento de 

outros danos, tendo por pressuposto, segundo a autora, a reparação integral do dano. 

Para alcançar o consenso das partes sobre as obrigações a serem acordadas 

por meio do TAC, deve haver livre negociação entre eles, “não podendo o Ministério 

Público ou qualquer outro ente ou órgão público legitimado a impor sua aceitação” 

(TALDEN apud LEMOS, 2010, p. 197). Assim, quando celebrado o acordo, deverá 

atender ao princípio da publicidade, por meio do órgão oficial competente. 

Não alcançando êxito por meio do TAC, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações, as associações 

constituídas há pelo menos um ano e que tenham finalidade de proteção do meio 

ambiente, do consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência, do patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, são entes legitimados a propor ação 

civil pública, com o fito de proteger o meio ambiente, por meio do cumprimento de 

obrigação de fazer, obrigação de não fazer, ou de condenação em dinheiro. 
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ALSINA (1997, p. 661) aponta que toda atividade humana que ataque os 

elementos do patrimônio ambiental causa um “dano social”, por atacarem os interesses 

difusos, que pertencem a uma coletividade. Referido autor destaca que nesses casos, o 

bem jurídico atacado é o meio ambiente em seus fatores ecológicos e culturais.  

Em se tratando de responsabilidade civil como forma de reparação do dano, 

ou seja, de um ato ilícito ambiental que gera responsabilidade extracontratual, apresenta 

alguns elementos necessários, dentre os quais estaria o fator de responsabilidade. Com 

relação a este fator, o autor entende que o correto seria aplicar a responsabilidade pelo 

risco ou pelo vício de uma coisa, pautada pelo fator objetivo, de forma que o alegado 

responsável pelo dano não pode escusar-se demonstrando sua falta de culpa, mas apenas 

provando a interrupção do nexo causal entre risco e dano (1997, p. 670). 

A Lei nº 6.938/1981 estabeleceu a possibilidade de aplicar-se 

responsabilidade civil por dano ambiental. Assim, dispõe em seu art. 14:  

Art 14 – (...) 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 

de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente. 

(...) 

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede 

a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos 

previstas no § 1o deste artigo. 

Observemos também o art. 225, § 3º, da CF/88:  

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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§ 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. 

Dessa forma, foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, em se 

tratando de dano ambiental, a responsabilidade civil objetiva, posto que não é necessária 

a comprovação de dolo ou culpa do agente poluidor e causador de danos. A título de 

exemplificação, vejamos o julgado abaixo aplicando a Responsabilidade Civil objetiva 

mediante verificação de danos: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PUBLICA. PESCA DE LAGOSTA, DURANTE O PERÍODO 

DE DEFESO. DANOS AMBIENTAIS. COMPENSAÇÃO. 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. ARTIGO 225, PARÁGRAFO 3º, DA CF/88. 

ARTIGO 14, PARÁGRAFO 1° DA LEI N° 6.938/81. 

I - Qualquer atividade é lesiva quando põe em risco a 

preservação do meio ambiente, não devendo ser 

desconsideradas ações degradatórias, mesmo que de moderada 

repercussão, posto que devem ser pensadas e consideradas 

conjunta e concomitantemente, por diversos agentes, em face 

do efeito nocivo cumulativo das condutas consideradas em seu 

conjunto. 

II - Em sede de matéria ambiental, não há lugar para 

intervenções tardias, sob pena se permitir que a degradação ao 

bem tutelado seja irreversível. 

III - A responsabilidade por dano ambiental prescinde de dolo 

ou culpa por parte do agente, sendo necessário apenas o nexo 

causal entre sua conduta e o dano sofrido (CF/88, artigo 225, 

parágrafo 3°; Lei n° 6.938/81, artigo 14, parágrafo 1°). 

Precedentes do STJ: REsp 1140549/MG, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 745.363/PR, Rel. Ministro 

Luiz Fux, DJ 18/10/2007. 

IV - No caso dos autos, restou incontroverso ter havido o dano 

ambiental decorrente da pesca ilegal (pesca de lagosta em 

período de defeso) perpetrada pelo promovido/apelado, de 

maneira que, em face da responsabilidade objetiva a que se 
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refere o artigo 225, parágrafo 3º, da CF/88 e o artigo 14, 

parágrafo 1° da Lei n° 6.938/81, resta reconhecido o direito de 

reparação reclamado pelo promovente/apelante. Prospera o 

pleito de pagamento de indenização, devendo ser observada a 

razoabilidade do valor a ser pago a título de compensação pelos 

danos causados ao meio ambiente local. 

V - Tendo o valor dos bens apreendidos sido avaliado em R$ 

890,00, deve ser mantida a fixação da indenização no montante 

de R$ 4.450,00 (cinco vezes mais), valor que se mostra justo e 

razoável, visto que a indenização não é compensatória, uma 

vez que possui natureza sócio-educativa e preventiva. 

VI - Apelação improvida.5 

O agente causador de danos também poderá ser obrigado a repará-lo, além 

de responder nas esferas civil, penal e/ou administrativa por suas ações. A indenização 

aplicada, por sua vez, não é atribuída ao seu caráter compensatório, mas, tendo em vista 

o dano ocorrido tem natureza “sócio-educativa e preventiva”, ou seja, serve de exemplo 

para evitar que outras pessoas também cometam esse ato danoso. 

Contudo, é necessário observar que a lei claramente acolhe a 

responsabilidade civil que age, necessariamente, pautada por um dano já observado. Ou 

seja, não se admite indenização pelo mero risco de danos, posto que ela só se caracteriza 

quando se verifica a obrigação de reparar o dano causado. Afinal, embora os autores 

tenham certa dificuldade em conceituar a Responsabilidade Civil, outros trazem 

completas definições da mesma, como Maria Helena Diniz, que a define como 

“aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial 

causado a terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, 

ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda, ou ainda, de simples imposição legal”.  

Como dissemos no início deste trabalho, portanto, a Responsabilidade Civil 

vem demonstrando no decorrer de sua história que é a parte da ciência jurídica existente 

para sanar danos, em primeiro plano, e pelo caráter impositivo das indenizações, servir 

                                                           
5 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível nº AC565541 – CE. Apelante: Almir 

Rodrigues da Silva. Apelado: Ministério Público Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos – IBAMA. Relatora: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli. Diário da Justiça 

Eletrônico TRF5 (DJE), 23 de dezembro de 2013, pág. 41.  
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de desincentivo para a prática de determinadas ações, assim prevenindo-as. Contudo, 

jamais veio a prescindir do elemento “dano”, pois este é justamente o que define a 

Responsabilidade Civil. 

Vemos que o ordenamento jurídico brasileiro garantiu – em se tratando de 

Direito Ambiental – a adoção de medidas preventivas a fim de evitar danos que 

poderiam se tornar irreversíveis e afetar outros direitos relacionados àquele ao meio 

ambiente saudável e equilibrado, tal como o direito à saúde. 

Entretanto, não adotou a ideia traduzida pela Responsabilidade Civil 

preventiva. Assim, é possível cobrar uma indenização reparatória, desde que 

comprovada a ocorrência de danos – ainda que seja utilizada a inversão do ônus da 

prova. 

Verificamos que o Direito Ambiental autoriza a adoção de medidas 

preventivas que são suficientes para evitar a configuração de um dano potencialmente 

irreversível ao meio ambiente, à saúde dos habitantes, enfim. Isso ocorre porque se trata 

de uma ciência autônoma, com seus próprios princípios e objetivos.  

Eis o que uma “gestão conglobante” de danos permite: que as medidas 

preventivas possíveis sejam tratadas pelo Direito Ambiental, a fim de evitar um dano 

ambiental, visto que é um ramo mais apropriado e especial, enquanto as medidas de 

ressarcimento e reparatórias sejam alcançadas pelo Direito Civil, mais especificamente 

pela Responsabilidade Civil, dentro de seus limites. 

Diante do que foi exposto, somente podemos concluir que essa é de fato a 

maneira mais eficaz de evitar a degradação ambiental e outras formas de danos, embora 

para tanto tenhamos que reconhecer os limites da Responsabilidade Civil.  

O Direito Ambiental e outras partes da ciência jurídica já possuem 

mecanismos próprios de prevenção aos danos, mas a Responsabilidade Civil é essencial 

para a ação de repressão aos mesmos. Não diminui sua importância por delegar-se a 

gestão dos riscos de danos na sociedade de risco a outros ramos do Direito – ou até 

mesmo de outras ciências – que sejam mais aptos, inclusive, a preveni-los, adotando-se 

a “gestão conglobante” sugerida por CARRÁ (2014).  
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Ao contrário, tal medida evitaria a hipertrofiação da Responsabilidade Civil 

mediante a supressão do elemento do dano e a consequente perda de sua finalidade 

historicamente definida e de seus objetivos. Portanto, mantém sua relevância como 

ramo do Direito cuja finalidade primordial é a reparação de danos, enquanto a 

prevenção direta poderá ser feita por outros ramos que a adotem como princípio, como é 

o caso do Direito Ambiental, apresentado neste trabalho.  
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4 CONCLUSÃO 

 

Conforme verificamos no decorrer deste trabalho, podemos aferir algumas 

conclusões, que exporemos a seguir. 

4.1 Diante da análise da evolução histórica da Responsabilidade Civil, é 

inegável que a existência de um dano é fundamental para a configuração da mesma, de 

forma que a supressão do dano nos parece incompatível com seus preceitos e 

desnecessário. 

4.2 A Responsabilidade Civil surgiu como meio de reação a uma agressão 

injustificada, tendo posteriormente se afastado da noção de “pena”, em especial após a 

Lex Aquilia. Assim, estabeleceu-se ainda no Direito Romano como forma de repreensão 

do dano já configurado. 

4.3 Ademais, verificamos que, embora vivamos de fato em uma sociedade 

de risco, na qual os danos apresentam-se de forma cada vez mais insidiosa e de maior 

complexidade e alcance, a cisão da Responsabilidade Civil, impulsionada pela adoção 

do paradigma preventivo, não é a melhor forma de gestão das novas formas de danos. 

4.4 Ou seja, ainda que coloquemos à parte a incompatibilidade da proposta 

de supressão dos danos com os fundamentos da Responsabilidade Civil, se o que se 

busca é a maneira mais eficaz de prevenção de danos, a melhor forma de fazê-lo é por 

meio da adoção de uma gestão conglobante de danos. Assim, outros ramos do Direito 

ou mesmo de outras ciências poderão agir de forma coordenada para evitar atos que 

causem danos indesejáveis. 

4.5 Assim, analisamos, a título de exemplo da possibilidade de adoção da 

gestão conglobante, o Direito Ambiental e as formas de prevenção de danos já previstas 

nesse ramo. Por vezes, os danos ambientais são levantados como mais claros exemplos 

de danos que poderão jamais ser reparados, alcançando grandes números de indivíduos 

afetados e estando interligados a outros direitos, como o direito à saúde.  

4.6 Contudo, concluímos que a Responsabilidade Civil não é o meio 

apropriado para a prevenção de danos, especialmente os ambientais, pois o próprio 

Direito Ambiental já possui maneiras eficazes dede fazê-lo, visto que desde suas 
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primeiras manifestações esta vem sendo apresentado como um dos seus principais 

objetivos. A Responsabilidade Civil por danos ambientais, por sua vez, é aplicada 

quando é incontroversa a existência de um dano, embora seja possível que 

secundariamente tenha natureza educativa.  

4.7 Portanto, a hipertrofia da Responsabilidade Civil gerada por meio da 

negação de um dos seus elementos formadores não é justificável nem apropriada para a 

almejada prevenção de danos. A melhor forma de prevenção jamais será aquela 

exercida exclusivamente pela Responsabilidade Civil, posto que esta somente autoriza 

uma prevenção de forma indireta, pela aplicação de medidas indenizatórias após a 

configuração do dano que sirvam para desestimular outros de praticar tais atos danosos. 

Dessa maneira, é essencial a integração de diversos ramos do Direito para que possam 

conjuntamente atuar, dentro de suas vocações, da maneira mais eficaz possível para a 

prevenção de danos. 
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