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RESUMO

O presente trabalho fará uma análise da responsabilidade civil à luz de um dos

maiores acidentes ambientais ocorridos no Brasil, na cidade de Mariana/MG,

com  o  rompimento  das  barragens  de  rejeitos  da  empresa  Samarco,  que

prejudicou,  de forma devastadora,  o  meio ambiente e sua população.  Essa

problemática é de fundamental importância para a sociedade, pois se trata de

um  direito  considerado  difuso,  ou  seja,  que  pertence  a  uma  coletividade

indeterminada, envolvendo milhares de pessoas, de modo que muitas delas

tiram seu sustento desse bem. Com isso, será feito um estudo dos aspectos

gerais  da  responsabilidade  civil,  como  as  espécies  de  responsabilidade,

elementos  desse  instituto,  causas  excludentes  e  as  teorias  adotadas  no

ordenamento  brasileiro.  Posteriormente,  direcionar-se-à  o  estudo  desses

elementos gerais para o direito ambiental, analisando em quais modalidades

esse ramo autônomo do direito se enquadra. Por fim, será feita a análise do

caso Samarco, empregando as conclusões alcançadas nos primeiros capítulos,

com  o  objetivo  de  se  averiguar  quais  as  consequências  que  podem  ser

impostas  à  mineradora,  abordando,  para  tanto,  não  somente  a

responsabilidade  civil,  como,  também,  as  responsabilidades  penal  e

administrativa. A metodologia utilizada foi eminentemente bibliográfica, além de

consultar,  também,  sítios  eletrônicos  e  decisões  dos  tribunais  superiores  a

respeito do tema, com o objetivo de sustentar as posições defendidas. Conclui-

se a partir  da conjugação de todos os meios analisados no trabalho, que a

mineradora, de fato, foi a responsável pelo desastre de Mariana, que acarretou

prejuízos  imensuráveis  à  população  e  ao  meio  ambiente,  sendo,  portanto,

responsabilizada em todas as esferas de responsabilidade.

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Danos ambientais. Caso Samarco.



RESUMEN

El presente trabajo hará un análisis de la responsabilidad civil a la luz de uno

de los mayores accidentes ambientales ocurridos en Brasil,  en la ciudad de

Mariana  /  MG,  con  el  colapso  de  las  presas  de  desechos  de  la  empresa

Samarco,  que  perjudicó,  de  forma  devastadora,  al  medio  ambiente  y  a  su

población.  Esta  problemática  es  de  extrema  importancia  para  la  sociedad,

pues se trata de un derecho considerado global, o sea, que pertenece a una

colectividad indeterminada, involucrando a miles de personas, de modo que a

muchas de ellas les quitaron el sustento de este bien. Con ello, se hará un

estudio  de  los  aspectos  generales  de  la  responsabilidad  civil,  como  las

especies de responsabilidad, elementos de ese instituto, causas excluyentes y

las  teorías  adoptadas  en  el  ordenamiento  brasileño.  Posteriormente,  se

orientará al estudio de esos elementos generales para el derecho ambiental,

analizando en qué modalidades esa rama autónoma del derecho se encuadra.

Por último, se hará el análisis del caso Samarco, empleando las conclusiones

alcanzadas en los primeros capítulos, con el objetivo de averiguar cuáles son

las consecuencias que pueden ser  impuestas a la minera,  abordando, para

esto, no sólo la responsabilidad civil, sino también, las responsabilidades penal

y  administrativa.  La  metodología  utilizada  fue  eminentemente  bibliográfica,

además de consultar, también, sitios electrónicos y decisiones de los tribunales

superiores  sobre  el  tema,  con  el  objetivo  de  sostener  las  posiciones

defendidas.  Se  concluye  a  partir  de  la  conjugación  de  todos  los  medios

analizados  en  el  trabajo,  que  la  minera,  de  hecho,  fue  la  responsable  del

desastre de Mariana, que acarreó pérdidas inconmensurables a la población y

al  medio  ambiente,  siendo,  por  lo  tanto  enteramente  responsable  de  este

accidente y sus consecuencias.

Palabras clave: Responsabilidad civil. Daños ambientales. Caso Samarco.
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11

1.  INTRODUÇÃO

Desde o final  do século XIX,  os esforços para ampliar  regras de

responsabilidade civil têm sido aumentados. O crescente número de prejuízos

devido,  principalmente,  aos  maquinismos  e  à  complexidade  de  provar,  em

diversas situações do cotidiano, a culpa da pessoa responsável, foram razões

suficientes para os juristas compreenderem que era necessário  aprimorar a

situação jurídica da vítima.

Com o transcurso do tempo, o princípio do risco profissional passou

a  ganhar  força  nas  explorações  comerciais,  florestais  e  agrícola,

estabelecendo, assim, entre as pessoas, novas causas de ação para reparação

de dano.

Nesse  sentido,  a  sociedade  contemporânea  é  caracterizada  pela

desigualdade social e pela luta em favor dos interesses individuais, sendo o

dever de cada um da população analisar os prejuízos que se pode causar ao

meio ambiente com sua conduta, devendo utilizar, para tal fim, instrumentos de

prevenção e de precaução para harmonizar seus interesses com a proteção

aos recursos naturais.

Assim, a matéria da responsabilidade civil por danos ambientais vem

despertando  interesse  em  todas  as  esferas  da  sociedade,  como  forma  de

minimizar  os conflitos e riscos oriundos de dano ambiental;  de controlar  as

dimensões de futuros riscos, em virtude das incertezas científicas e, por último,

como forma de acabar com a incoerência entre a qualidade de vida e o bem-

estar social, com valores opostos, como desperdício e consumismo.

Diante disso, o presente trabalho almeja analisar a responsabilidade

civil da mineradora Samarco, que é controlada por duas grandes sociedades,

BHP Billiton e Vale S.A, na tragédia de Mariana, em que houve o rompimento

da barragem de Fundão e o transbordamento da de Santarém, resultando na

morte  de  trabalhadores,  de  moradores  da  localidade,  desabrigando  grande

parte da população que, de maneira repentina, viu-se sem suas terras, seus

bens e sem sua própria história.



A pergunta que se pretende responder ao final  do trabalho é:  as

sanções aplicadas à mineradora pelos danos ambientais ocasionados serão

suficientes para reparar o prejuízo causado?

Para se chegar a tal objetivo, o presente trabalho foi realizado com

informações  colhidas  de  fontes  doutrinárias,  revistas,  sítios  eletrônicos  e

jurisprudência dos tribunais superiores.

Por fim, o trabalho está dividido em três partes além da introdução e

da  conclusão.  Em  um  primeiro  momento,  será  realizada  uma  abordagem

genérica  da  responsabilidade  civil,  analisando  seu  conceito,  elementos

constitutivos, espécies e teorias aplicadas a tal  instituto.  Em seguida, esses

aspectos gerais serão estudados à luz do direito ambiental, indicando a teoria

vigente no ordenamento brasileiro, na Política Nacional do Meio Ambiente. Por

fim,  passa-se  à  análise  do  caso  Samarco,  verificando  seu  histórico  e  as

consequências  jurídicas  advindas  desse  acidente  que  até  hoje  causa

incertezas na vida da população afetada.



2. TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A análise dos aspectos gerais da responsabilidade civil  é de

fundamental  importância para o desenvolvimento do presente trabalho,  pois

auxiliará  na  melhor  compreensão de institutos  específicos  ligados ao tema,

além de poder classificar, com maior clareza, a responsabilidade ambiental em

suas respectivas modalidades.

Além disso, a análise dos tópicos a seguir expostos, proporcionará

um melhor suporte para se chegar a uma conclusão sobre a eficácia desse

instrumento na responsabilização por danos ambientais.

Dito isso, o primeiro passo para melhor compreender o instituto é

examinar o seu conceito, que não é um assunto harmônico na doutrina.

Sendo  assim,  o  instituto  pode  ser  definido  como a  obrigação  de

reparar um dano causado a outrem, originado da ação ou omissão de alguém,

com ou sem culpa, a depender da teoria adotada. Nesse sentido, Maria Helena

Diniz (2012, p. 50):

É a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o 
dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato
do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de 
fato de coisa ou animal sob sua guarda, ou ainda, de simples 
imposição legal. Definição esta que guarda em sua estrutura a 
ideia de culpa quando se cogita da existência de ilícito 
(responsabilidade subjetiva), e a do risco, ou seja, da 
responsabilidade sem culpa (responsabilidade objetiva).

No Direito Brasileiro, à época da vigência do Código Civil de 1916, a

única modalidade de responsabilidade civil prevista era a subjetiva, em que era

necessário apurar a culpa daquele que causasse dano a alguém, conforme

pode ser extraído do artigo 159 do referido diploma legal: “Aquele que por ação

ou omissão voluntária,  negligência  ou imprudência,  violar  direito,  ou causar

prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Portanto, não havia, ainda, nenhuma previsão da responsabilidade

civil  objetiva.  Tal  mudança  só  veio  a  ocorrer  com  o  advento  da  Lei  n°

10.406/2002, o novo Código Civil, que passou a estabelecer, no ordenamento

brasileiro, essa modalidade de responsabilidade.



Diante disso, pode-se dizer que, atualmente, a responsabilidade civil

se divide, dentre outras espécies, em subjetiva e objetiva, sendo a diferença

substancial  entre as duas a necessidade de se apurar o elemento subjetivo

culpa na ocorrência do dano. Algo necessário na primeira e dispensável na

segunda.

Nesse  sentido,  sustentando  o  posicionamento  citado,  Silvio

Rodrigues  Venosa  (2002,  p.  11),  aduz  que  a  responsabilidade  subjetiva  é

aquela que se inspira na ideia de culpa com a necessária apuração da conduta

culposa ou dolosa.

Por sua vez, sobre a responsabilidade civil objetiva, discorre Carlos

Roberto Gonçalves (2012, p. 21) que:

A lei  impõe,  entretanto,  a  certas  pessoas,  em determinadas

situações,  a  reparação  de  um  dano  cometido  sem  culpa.

Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou

“objetiva”, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com

o dano e o nexo de causalidade.

Quanto a essas modalidades de responsabilidade, sua previsão, no

ordenamento jurídico brasileiro, é encontrada no artigo 927, caput e parágrafo

único  do  Código  Civil  (CC)  que  tratam  das  espécies  subjetiva  e  objetiva,

respectivamente. Com efeito:

Art.  927. Aquele que, por ato ilícito (arts.  186 e 187),  causar

dano  a  outrem,  fica  obrigado  a  repará-lo.  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.

Do artigo transcrito, faz-se necessário uma análise mais profunda do

conceito de ato ilícito, haja vista que é a partir dele que a pessoa lesada terá o

direito de invocar a responsabilidade civil  para que seja indenizada naquele

dano  que  sofreu.  De  acordo  com os  ensinamentos  de  Maria  Helena  Diniz

(2012, p.43):



A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o
ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e
objetivamente imputável do próprio agente ou de terceiros, ou o
fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem,
gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado.

Sustentando o conceito acima e enfatizando a voluntariedade do ato

ilícito como pressuposto que enseja reparação, aduz Silvio Venosa (2013, p.24)

que:

[...]  os  atos  ilícitos  são  os  que  promanam  direta  ou
indiretamente da vontade e ocasionam efeitos jurídicos,  mas
contrários  ao  ordenamento.  O  ato  voluntário  é,  portanto,  o
primeiro pressuposto da responsabilidade civil.

Por fim, a previsão de ato ilícito no CC está situada nos artigos 186 e

187, que assim dispõe:

Artigo  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Artigo 187.  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.

Feito essas breves observações, é de fundamental importância um

estudo mais detalhado sobre essas duas espécies de responsabilidades e seus

pressupostos, com o fito de melhor compreender,  futuramente, os principais

aspectos da responsabilidade por danos ambientais e em quais espécies ela se

encaixa.

2.1 Responsabilidade Subjetiva

Conforme  citado  anteriormente,  a  análise  mais  detalhada  desse

instituto é necessária pelo fato de proporcionar uma maior compreensão da

responsabilidade  civil  e,  também,  poder  definir,  de  forma  clara,  em  qual

modalidade a responsabilidade civil ambiental se enquadra.

Sendo  assim,  a  responsabilidade  civil  subjetiva  é  aquela  que

pressupõe, nos termos do que foi dito anteriormente, a análise do       elemento



culpa no resultado danoso. Ou seja, se o agente teve ou não a intenção

de causar aquele prejuízo.

Portanto, para a configuração dessa modalidade, é necessária, nos

termos do que ensina Larissa de Souza Philippi Luz (2011,  online), em artigo

publicado para  o  site  da  Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB)  de Santa

Catarina,  a  observância  dos  seguintes  requisitos:  conduta,  dano,  nexo  de

causalidade e a culpa.

Assim  sendo,  parte-se,  nesse  momento,  para  um  estudo  mais

detalhado acerca desses elementos responsáveis por configurar esse instituto.

2.1.1 Conduta

A conduta pode ser definida, como a ação ou omissão humana, sem

a qual não haveria modificação do mundo exterior. Além disso, nessa conduta

deve ser verificada a sua voluntariedade, que segundo os ensinamentos de

Paula Saul Santos (2012, online):

O ato de vontade, em sede de responsabilidade civil, deve ser
contrário ao ordenamento jurídico. É importante ressaltar que
voluntariedade significa pura e simplesmente o discernimento,
a consciência de causar  um resultado danoso sendo este o
conceito de dolo. Cabe destacar ainda, que a voluntariedade
deve estar  presente  tanto  na responsabilidade civil  subjetiva
quanto na responsabilidade objetiva.

Desse  modo,  diante  do  exposto  e  levando  em  consideração  a

necessidade da observância dessa voluntariedade, pode-se citar,  a titulo de

exemplo, o caso de uma pessoa que durante um estado de sonambulismo,

venha a causar prejuízo a outrem. Nessa situação, baseado no que foi  dito

acima, por não ter sido voluntária a conduta praticada, não há que se falar em

responsabilidade civil.

2.1.2 Dano

Quanto ao elemento dano, é de se ressaltar que a conduta praticada

pela pessoa deve, necessariamente, causar prejuízo à vítima. Constitui, desse

modo, a redução de algo, podendo atingir bens psíquicos, físicos, morais ou

materiais.  Nesse sentido,  Gagliano e Pamplona Filho (2012,  p.78),  definem

esse elemento como sendo:



A lesão a um interesse jurídico – patrimonial ou não – causado
por  ação  ou  omissão  do  sujeito  infrator.  Continuam,  ainda,
afirmando que “a configuração do prejuízo poderá decorrer da
agressão  de  direito  ou  interesses  personalíssimos
(extrapatrimoniais),  a  exemplo  daqueles  representados  pelos
direitos da personalidade, especialmente o dano moral”.

Vale  ressaltar,  também,  que,  no  mesmo  sentido  de  Gagliano  e

Pamplona Filho, estabelecendo a necessidade da caracterização do dano para

que se  dê ensejo à responsabilização civil,  sob pena de caracterização de

enriquecimento sem causa, Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 71) aduz:

O ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de
crime de mera conduta; será sempre um delito material, com
resultado  de  dano.  Sem dano  pode  haver  responsabilização
penal,  mas  não  há  responsabilidade  civil.  Indenização  sem
dano  importaria  enriquecimento  ilícito;  enriquecimento  sem
causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse,
porquanto o objetivo da indenização, sabemos todos, é reparar
o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se
encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não
sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que
ressarcir.

Por  fim,  consolidando  o  entendimento  da  necessidade  de

caracterização do dano, ensina o mesmo autor que “o dano não é somente um

fato constitutivo, mas, também, determinante, do dever de indenizar”.

2.1.3 Nexo de Causalidade

Considerado  por  muitos  autores  como  o  pressuposto  de  maior

importância, trata-se do liame entre a conduta lesiva do agente e o dano sofrido

pela vítima. Ou seja, o resultado danoso deve ter sido causado por um ato do

agente, caso contrário, esse vínculo estará rompido e não haverá que se falar

em responsabilidade civil. Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 67)

define tal instituto como “elemento referencial entre a conduta e o resultado. É

através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano”.

Algumas  teorias  tratam  de  explicar  mais  detalhadamente  esse

pressuposto, como a teoria da causalidade direta e a teoria da causalidade

adequada.



A teoria da causalidade direta, também conhecida como interrupção

do nexo causal, é aquela, segundo Renata de Souza Maeda (2018, online), em

que se admite como causa, um acontecimento remoto, desde que ele tenha

sido a causa necessária, inexistindo outra, para a ocorrência do dano. Ou seja,

apenas  danos  ligados  direta  e  imediatamente  à  causa  é  que  seriam

indenizáveis.

Para a segunda teoria, a referida autora ensina que diante de uma

pluralidade de acontecimentos, indaga-se qual deles, teoricamente, poderia ser

considerado apto a causar o resultado. Portanto, apenas a causa mais eficiente

é que gerará a responsabilidade do agente.

Nesse  ultimo  caso,  uma  única  causa  deverá  ser  tomada  como

relevante, descartando as demais. Além disso, é válido ressaltar que em tal

teoria, é preciso analisar se a causa, por si só, seria capaz de causar esse

prejuízo (MAEDA,2018, online).

Quanto a essas teorias relacionadas ao pressuposto em análise, a

doutrina  e  a  jurisprudência  não  são  harmônicos  sobre  qual  se  aplica  no

ordenamento jurídico brasileiro.  Todavia,  Rui  Stoco (2007,  p.  152)  assevera

que:

Enfim,  independentemente  da  teoria  que  se  adote,  como  a
questão só se apresenta ao juiz, caberá a este, na análise do
caso concreto, sopesar as provas, interpretá-las como conjunto
e  estabelecer  se  houve  violação  do  direito  alheio,  cujo
resultado seja danoso, e se existe um nexo causal entre esse
comportamento do agente e o dano verificado.

Por outro lado,  da análise do artigo 403 do CC, observa-se uma

predisposição à adotar a teoria da causalidade direta ou interrupção do nexo

causal, a saber:

Artigo 403. 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.

Desse modo, conforme se verifica, não há um consenso a respeito

de  qual  teoria  foi  adotada  pelo  ordenamento  brasileiro,  sustentando,  uma

corrente, que dependerá do caso concreto em estudo e outra corrente afirma



que, da interpretação da legislação, a teoria adotada seria a da causalidade 

adequada.

2.1.4 Culpa

A culpa, como pressuposto da responsabilidade civil subjetiva, pode

se referir tanto ao dolo, como à culpa em sentido estrito e está relacionada com

a intenção do agente em querer ou não alcançar o resultado danoso.

Nesse  sentido,  o  dolo  seria  a  intenção,  a  vontade do  agente  de

causar  o  prejuízo  a  outrem.  Ou  seja,  o  indivíduo  sabe  que  está  indo  de

encontro a uma norma. Por  outro lado,  na culpa em sentido estrito  não há

intenção de lesar. A conduta é voluntária, o resultado não. Conforme Pablo de

Paula  Saul  Santos  (2018,  online),  a  pessoa  acaba  atingindo  os  resultados

danosos  por  não  observar  os  deveres  de  cuidado,  consubstanciados  na

negligência, imprudência ou imperícia.

Destarte,  conceituando  culpa  e  sustentando  o  que foi  citado  nos

parágrafos anteriores, aduz Rui Stoco (2007, p. 133):

Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de

ocasionar  prejuízo  a  outrem,  há  o  dolo,  isto  é,  o  pleno

conhecimento do mal e o direto propósito de praticá-lo. Se não

houvesse  esse  intento  deliberado  proposital,  mas o  prejuízo

veio  a surgir  por  imprudência  ou negligência,  existe  a culpa

(stricto sensu).

Sendo assim, é suficiente para que haja responsabilidade civil que o

sujeito cause prejuízo a alguém porque assim o desejou ou pelo fato de não ter

observado os deveres de cuidado ao praticar determinada conduta.

2.2 Responsabilidade Objetiva

Diante de todo o exposto, a responsabilidade subjetiva, via de regra,

é  a  adotada  no  ordenamento  brasileiro,  todavia  tornou-se  insuficiente  para

atender  a  todas  as  demandas  de  ressarcimento  de  dano,  levando  em

consideração a constante evolução da sociedade.

Por  conta  disso  e  do  avento  da  responsabilidade  civil  objetiva,

importante se faz abordar o conceito desta e quais as teorias adotadas para



fundamentá-la, com o intuito de melhor compreendê-la, pois tal modalidade é

aplicada não somente na parte cível, mas em outros ramos do direito, como o

do consumidor, administrativo e no direito ambiental em questões relacionadas

a danos ambientais, como se verá adiante.

Destarte, conforme citado anteriormente, a responsabilidade objetiva

é aquela que não necessita de uma comprovação da culpabilidade para que

haja responsabilização. Com efeito,  Carlos Roberto Gonçalves (2012, p.  21)

aduz que em determinadas situações a pessoa deverá reparar o dano, mesmo

que não  tenha agido com culpa,  algo  que  o  autor  veio  a  conceituar  como

responsabilidade legal ou objetiva.

Ou seja, basta a constatação de um resultado danoso, sofrido por

alguém, em virtude da conduta, lícita ou ilícita, de outra pessoa.

Além disso,  como dito  na introdução do tópico,  o  CC consagrou,

como regra, a responsabilidade subjetiva, porém, diferentemente de diplomas

passados,  passou a admitir,  também, a responsabilidade objetiva,  conforme

pode ser extraído do artigo 927, parágrafo único, do referido diploma legal.

Com efeito:

Art.  927. Aquele que, por ato ilícito (arts.  186 e 187),  causar
dano  a  outrem,  fica  obrigado  a  repará-lo.  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.

Da  análise  do  referido  dispositivo,  constata-se  que  a

responsabilidade  objetiva  será  reconhecida  em  duas  situações:  nos  casos

específicos em lei e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor

do dano, implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

A primeira hipótese está bem delimitada no Código, haja vista que

essas situações estarão especificadas em Lei.

Por outro lado, a segunda hipótese, diferentemente da primeira, não

está bem definida na lei, sendo necessário, portanto, examinar alguns aspectos

pertinentes a esse “risco” citado pelo dispositivo.



2.2.1 Teoria do Risco

Como dito  anteriormente,  fundamentado  no  artigo  927,  parágrafo

único  do  CC,  se  alguém  exerce  uma  atividade  criadora  de  perigos,  deve

responder pelos danos que, por ventura, vier ocasionar a outrem. De acordo

com as lições de Sérgio Cavalieri Filho (2011, p. 137), todo prejuízo causado

por uma pessoa, deve a ela ser atribuído, independentemente de culpa, sendo

dispensável qualquer juízo de valor sobre esta.

Analisando  essa  teoria,  podem  ser  encontradas  algumas  outras

fornecidas pela doutrina, já que o CC, no artigo 927, não fez qualquer distinção.

Dentre  essas  teorias  não  citadas  expressamente,  é  válido  salientar  aquela

separada em impura e pura, fornecida por Álvaro Villaça Azevedo (apud Andréa

Ueda, 2008, online):

A impura tem sempre, como substrato, a culpa de terceiro, que

está  vinculado  à  atividade  do  indenizador.  A  pura  implica

ressarcimento,  ainda  que  inexista  culpa  de  qualquer  dos

envolvidos no evento danoso. Neste caso, indeniza-se por ato

lícito ou por mero fato jurídico, porque a lei assim o determina.

Nestas  hipóteses,  portanto,  não  existe  direito  de  regresso,

arcando o indenizador, exclusivamente, com o pagamento do

dano.

No item a seguir uma melhor análise será feita acerca dessas duas

espécies de responsabilização baseadas na teoria do risco.

2.2.2 Teoria do Risco Impura e Pura

Conforme  dito  anteriormente,  a  responsabilidade  civil  objetiva  foi

objeto  de  uma  subdivisão  proposta  por  Álvaro  Villaça  de  Azevedo  (apud

Andréa Ueda, 2008, online), ainda na vigência do Código anterior, em impura e

pura.

Ressalte-se,  aqui,  que,  os casos de aplicação da teoria  do risco,

previstos no CC, ensejavam indenização por culpa de outrem, por aquele que

não teve culpa ou cuja culpa foi presumida pela lei. Destarte, Álvaro Villaça de

Azevedo (apud Andréa Ueda, 2008,  online) trata de exemplificar e diferenciar

essas teorias por meio de um conhecido caso:



[...]  Assim,  quando  o  empregador,  ainda  que  sem  culpa,  é
levado  a  indenizar  por  culpa  de  seu  empregado,   sem
condições  de  fazê-lo,  em  tese,  quem  está  pagando  é  o
empregado,  pois  o  empregador  pode  voltar-se  contra  o
patrimônio dele, para reembolsar-se do que pagou (direito de
regresso).  Todavia,  na  responsabilidade  pelo  risco  da
atividade,  no  mais  das  vezes,  não  haverá  contra  quem
regressar.

Esse exemplo encontra embasamento legal no CC, em seus artigos

932  e  934,  que  tratam,  respectivamente,  da  responsabilidade  objetiva  do

empregador  pelos  danos  causados  por  seus  empregados  e  do  direito  de

regresso:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III-  o  empregador  ou  comitente,  por  seus   empregados,
serviçais  e  prepostos,  no  exercício  do  trabalho  que  lhes
competir, ou em razão dele.

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode
reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o
causador  do  dano  for  descendente  seu,  absoluta  ou

relativamente incapaz.

Portanto,  diante  do  que  ensina  o  referido  autor,  costuma-se

subdividir a responsabilidade civil objetiva com fundamento na teoria do risco

em duas subespécies: Pura e Impura.

A primeira  implica  ressarcimento,  mesmo que  não  haja  culpa  de

qualquer envolvido no evento danoso. Ou seja, indeniza-se por ato lícito ou por

mero fato jurídico por assim determinar a lei. A segunda, por outro lado, tem

como  fundamento,  a  culpa  de  terceiro,  que  está  vinculado  à  atividade  do

indenizador (apud Andréa Ueda, 2008, online).

Fábio  Ulhoa  Coelho  (2016,  p.  281)  também  faz  uma  distinção

parecida, todavia, usa nomenclatura diferente. Refere-se a tais institutos, como

responsabilidade objetiva simples e pura. Naquela, de acordo com o autor, “não

há  responsabilidade  daquele  que,  de  algum  modo,  não  contribuiu  para  o

acidente”.  Nesta última,  conforme seus ensinamentos, o devedor  se obriga,

apesar de inexistir qualquer relação de causalidade entre sua conduta e o



dano. Como exemplo, cita a responsabilidade dos fundos públicos, que seria

pura, pois necessita, para sua configuração, de uma relação de causalidade

entre sua conduta e o dano suportado pela vítima.

Aquilo que o referido autor denomina responsabilidade objetiva pura

será  por  outros  denominado  responsabilidade  por  risco  integral,  conforme

ensina Sérgio Cavalieri Filho (2012, p. 131) e que será analisado mais adiante

[...]  Pela teoria do risco integral,  o dever de indenizar se faz
presente tão só em face do dano, ainda nos casos de culpa
exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou de força
maior. Dado o seu extremo, nosso Direito só adotou essa teoria
em casos excepcionais, conforme teremos oportunidade de ver.

A responsabilidade pura, portanto, diferentemente do que se verifica

na impura, não necessita da apuração de culpa de terceiro, sendo necessária

para  sua  configuração  a  ocorrência  do  dano,  a  conduta  e  o  nexo  de

causalidade. Destarte, Maria Helena Diniz (2012, p. 391) aduz que:

A responsabilidade civil por dano ao meio ambiente é objetiva,
bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato
do lesante e  o dano provocado ao meio ambiente natural  e
cultural, sendo irrelevante a aferição de culpa do poluidor ou da
ilicitude do seu ato.

Portanto, como pode ser extraído do exposto, a responsabilização

por  danos  ambientais  acaba  por  encontrar  a  sua  base,  via  de  regra,  na

responsabilidade objetiva pura.

2.2.3 Risco proveito e Risco Criado

Além das teorias pura e impura, cumpre destacar, também, a que diz

respeito ao risco proveito e ao risco criado.

Pela  primeira  teoria,  pode-se  dizer,  conforme  se  extrai  da

interpretação da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal (STF), que haverá

responsabilidade se restar comprovado que com o exercício da atividade de

risco  obtinha-se  proveito  econômico,  ou  seja,  deve-se  demonstrar  que  a

atividade é lucrativa. Nesse sentido:



Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde, civil e

solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados

a terceiro, no uso do carro locado

Assim, como a atividade desempenhada pela empresa é lucrativa,

ela responderá por eventuais danos causados pelo locatário. Sustentando tal

posicionamento Valdenir Cardoso Aragão (2018, online) ensina que:

Se  atividade  econômica  desenvolvida  gera  riqueza  ao  seu
empreendedor  e a possibilidade de dano a  quem executa o
serviço,  nada  mais  justo  que,  no  caso  de  dano,  ainda  que
ausente  a  culpa  ou  dolo  deve  haver  responsabilidade  pelos
danos ocasionados da exploração de uma atividade. Portanto,
quem  cria  riscos  potenciais  de  dano  para  os  outros,  deve
suportar os ônus correspondentes.

Sendo assim, pelo simples fato de colocar em funcionamento uma

atividade com objetivos econômicos, já faz com que surja o dever de reparar os

danos que por ventura ela cause. A obtenção de proveito econômico, nesse

caso, é um pressuposto indispensável, já que é a vantagem econômica que faz

com que negócios baseados no lucro surjam.

Exportando  tais  conclusões  para  o  direito  ambiental,  pode-se

concluir,  portanto,  que  à  semelhança  do  que  ocorre  com  as  locadoras  de

veículos, aquele que lucrar com a prática de atividades lesivas causadas ao

meio ambiente também deverá ser responsabilizado.

A teoria do risco criado, por sua vez, diferentemente da anterior, é

aquela  em  que  não  há  necessidade  de  se  auferir  lucro  para  que  haja

responsabilidade, sendo suficiente, para tanto, que com sua conduta,  tenha

criado risco para terceiro.

Nesse sentido, em conformidade com o alegado, Caio Mário (2016,

p. 285) estabelece que:

A teoria do risco criado importa em ampliação do conceito de
risco proveito. Aumenta os encargos do agente, é; porém, mais
equitativa  para  vítima,  que  não  tem  de  provar  que  o  dano
resultou  de  uma  vantagem  ou  de  um  benefício  obtido  pelo
causador  do dano.  Deve este  assumir  as consequências  de
sua atividade. O exemplo do automobilista é esclarecedor: na
doutrina  do  risco  proveito  a  vítima  somente  teria  direito  ao
ressarcimento se o agente obtivesse proveito, enquanto que na



do risco criado a indenização é devida mesmo no caso de o
automobilista estar passeando por prazer

Portanto, no contexto da teoria do risco criado, a responsabilidade

surge pelo fato de o agente praticar determinada conduta que coloque em risco

pessoas, bens jurídicos ou qualquer outro bem.

2.2.4 Teoria do Risco Integral

Quanto à teoria do risco integral,  defende esta que qualquer fato,

culposo ou não culposo, impõe ao agente a reparação desde que cause um

dano. Ou seja, aqui não cabe fazer uso das excludentes da responsabilidade

(caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima) que serão analisadas

mais adiante. Nesse sentido, Nelson Nery Junior (apud Luiz Francisco Tavares

da Silva Junior, 2018, online):

A indenização é devida independentemente de culpa e, mais

ainda, pela simples razão de existir a atividade da qual adveio

o prejuízo; o titular da atividade assume todos os riscos dela

oriundos.  Dessa  forma,  não  se  operam  como  coisas

excludentes de responsabilidades o caso fortuito ou força maior

[...].

O mesmo autor, exemplifica, ainda, na seara ambiental, que mesmo

uma  indústria  tomando  todos  os  cuidados  para  evitar  acidentes  ao  meio

ambiente,  caso,  ainda  assim,  estes  venham  ocorrer,  subsiste  o  dever  de

indenizar.

Portanto, pela análise do posicionamento do autor, pode-se concluir

que  pelo  fato  dessa  conduta  lesiva  ao  meio  ambiente  afetar  não  só  a

sociedade,  que terá  de conviver  com os riscos da poluição e  os  possíveis

efeitos que dela decorre, como o próprio agente causador do dano, a adoção

da teoria do risco nesse âmbito torna-se mais eficaz para sua tutela.



2.2.5 Teoria do Risco Profissional

O  risco  profissional,  conforme  aduz  Caio  Mário  da  Silva  Pereira

(1998,  p.  281),  caracteriza-se  por  ser  aquele  que  obriga  o  empregador  a

reparar os danos causados a seus empregados, em decorrência do trabalho ou

em razão dele.

Essa teoria foi criada para afastar o grande  número de acidentes

não reparados. Portanto, na presente situação, não se responsabiliza apenas

quem assume o risco no exercício de uma atividade, devendo ser levado em

consideração se o que vai ser reparado é fruto da atividade ou profissão da

vítima.  Nesse  sentido,  Elenilton  Freitas  (2015,  online),  com  fulcro  nos

ensinamentos de Sílvio Venosa aduz que:

A explicação dessa teoria justifica-se também sob o título risco
profissional.  O dever  de indenizar  decorre  de uma atividade
laborativa. É o rótulo que explica a responsabilidade objetiva
nos  acidentes  de  trabalho.  Outro  lembram  do  risco
excepecional:  o  dever  de  indenizar  surge  de  atividade  que
acarreta excepecional risco, como é o caso da transmissão de
energia elétrica, exploração de energia nuclear, transporte de
explosivos, etc. Sob a denominação risco criado, o agente deve
indenizar quando, em razão de sua atividade ou profissão, cria
um perigo.  Esse,  aliás,  deve ser  o  denominador  para o  juiz
definir a atividade de risco no caso concreto segundo o artigo
927, parágrafo único, qual seja, a criação de um perigo para
terceiros em geral.

Segundo Elenilton Freitas (2015,  online),  por mais que essa teoria

independa de culpa por parte do empregador, deve ser interpretada de forma

cautelosa, pois englobar todos os riscos de forma ilimitada aumentariam as

desigualdades sociais. Por isso, os riscos aqui admitidos são os oriundos das

atividades de risco.

2.3 Causas excludentes

Após  expor  alguns  dos  principais  aspectos  relacionados  à

responsabilidade  civil,  parte-se,  agora,  para  o  estudo  das  chamadas

excludentes  de  responsabilidade.  São  fatores  que  caso  estejam presentes,

afastarão o dever de indenizar ou reparar.



Segundo Silvio de Salvo Venosa e Silvio Rodrigues (2005, p. 175),

são considerados como principais excludentes desse instituto o caso fortuito, a

força maior, a culpa exclusiva da vítima.

2.3.1 Caso Fortuito e Força Maior

Embora grande maioria da população e legislação brasileira encare

os dois termos como sinônimos, há diferença entre ambos. Com efeito, Sílvio

de Salvo Venosa (2002, p. 175) estabelece que:

A distinção que modernamente a doutrina vem estabelecendo,

aquela que tem efeitos práticos e que já vai se introduzindo em

algumas  leis,  é  a  que  vê  no  caso  fortuito  um  impedimento

relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa,

enquanto força maior é um acontecimento externo.

Outra parte da doutrina atribui à previsibilidade e à inevitabilidade o

papel  de aspecto  relevante  na diferenciação entre  esses dois  fatores.  Com

efeito, Maria Helena Diniz (2012, p. 105) ensina que: “O caso fortuito e força

maior se caracterizam pela presença de dois requisitos: o objetivo, que seria a

inevitabilidade do evento, e o subjetivo que é a ausência de culpa na produção

do acontecimento”.

Portanto, parte da doutrina considera caso fortuito como sendo todo

aquele imprevisível e, portanto, inevitável. Força Maior, diferentemente, seria

aquele acontecimento que pode até ser previsível, todavia é inevitável.

Além  disso,  tais  excludentes  estão  previstas,  no  ordenamento

jurídico  brasileiro,  no  artigo  393  do  CC,  que  estabelece:  “O  devedor  não

responde  pelos  prejuízos  resultantes  de  caso  fortuito  e  força  maior,  se

expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

2.3.2 Culpa exclusiva da vítima

Nessa  excludente,  o  dano  ocorre  por  culpa  exclusiva  do  lesado,

excluindo, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

Maria  Helena  Diniz  (2012,  p.  103),  a  respeito  de  tal  elemento,

discorre que:



A culpa  exclusiva  da  vítima  é  um  dos  casos  que  se  exclui
qualquer  responsabilidade  do  causador  do  dano.  A  vítima
deverá arcar com todos os prejuízos, pois o agente que causou
o dano é apenas um instrumento do acidente, não se podendo
falar em nexo de causalidade entre sua ação e a lesão.

A título de exemplo, essa situação poderia estar configurada caso

uma  pessoa,  com  intenções  suicidas,  se  colocasse,  repentinamente,  no

caminho de um carro em alta velocidade, de modo a não permitir  qualquer

possibilidade de reação do terceiro.

Além disso, a doutrina defende outra possibilidade/variação da culpa

concorrente, que seria quando ambas as partes agem com alguma modalidade

de culpa. Sustentando tal posicionamento, Sílvio de Salvo Venosa (2005, p. 55)

salienta que: “Quando há culpa concorrente da vítima e do agente causador do

dano, a responsabilidade e, consequentemente, a indenização são repartidas,

podendo  as  frações  de  responsabilidade  ser  desiguais,  de  acordo  com  a

intensidade da culpa”.

Esse  último  posicionamento  encontra  previsão  no  ordenamento

jurídico brasileiro no artigo 945 do Código Civil que assim dispõe: “se a vítima

tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será

fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do

autor do dano”.

Um exemplo  de culpa  concorrente  seria  o  caso de  uma pessoa,

dirigindo em velocidade acima do permitido, atropelar outra que atravessava a

rua com o semáforo indicando passagem proibida e fora da faixa de pedestre.

Destarte, somente a culpa exclusiva da vítima põe fim ao nexo de

causalidade, ao passo que a culpa concorrente não.



3 . RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS

Diante  de  todo  o  exposto  acerca  dos  aspectos  gerais  da

responsabilidade  civil,  parte-se,  agora,  para  uma  análise  mais  voltada  à

aplicabilidade desse instituto no direito ambiental, iniciando, porém, com uma

breve introdução da problemática que assola nosso País nos dias atuais.

Com efeito, o tema vem se tornando motivo de preocupação não

somente  entre  os  estudiosos  do  direito,  mas,  também,  na  sociedade,  em

virtude das alterações pelas quais o meio ambiente vem passando nos últimos

anos,  tais  como  superpopulação,  aquecimento  global,  destruição  de

ecossistemas, dentre outros, acarretando, com isso, consequências negativas

imensuráveis à população.

Nesse sentido, visando proteger o meio ambiente desses infortúnios,

o instituto da responsabilidade civil ambiental surge com o objetivo principal de

imputar  ao  causador  de  um  dano  a  obrigação  de  repará-lo,  ou  seja,  visa

impedir ações degradantes ao meio.

Portanto, diante disso, para melhor compreender o tema e analisar a

eficácia desse instituto na proteção ao meio ambiente, importante se faz uma

análise de alguns pontos fundamentais dessa problemática, como as espécies

de responsabilidade aplicadas a essa situação e as teorias do risco.

3.1 Responsabilidade subjetiva x objetiva

Conforme dito no capítulo anterior,o ordenamento brasileiro adotou,

via de regra, a responsabilidade civil subjetiva como modo de reparação pelos

danos ocasionados pela prática de determinada conduta.

Sendo assim,  necessária  seria  a apuração do elemento  subjetivo

culpa,  em  qualquer  de  suas  modalidades  (imprudência,  negligência  ou

imperícia),  para  que  se  pudesse  responsabilizar  alguém  pela  prática  de

condutas danosas.

Nesse sentido, sustentando os posicionamentos acima elencados,

Marcelo Porpino Nunes (2011, online) assevera que:



Mesmo  com  o  advento  do  novo  Código,  estabelecendo,
definitivamente a teoria objetiva, quer me parecer que, até pela
inserção  do  dispositivo  (art.186)  consagrador  da  teoria
subjetiva  na  Parte  Geral  do  novo  código,  a  regra  geral
continuará  a  ser  a  da  responsabilidade  subjetiva  em que a
análise  do  comportamento  culposo  ou  doloso  do  agente  é
fundamental.

Na mesma linha de raciocínio do referido autor, Paulo Nader (2016,

p. 57), exemplifica:

Na  responsabilidade  subjetiva,  regra  geral  em  nosso
ordenamento, o dever de reparar pressupõe o dolo ou a culpa
do agente, se o dano foi provocado exclusivamente por quem
sofreu as consequências, incabível o dever de reparação por
parte de outrem. Igualmente se decorreu de caso fortuito ou
força  maior.  Se  ocorre  o  desabamento  de  um  prédio,
provocando  danos  morais  e  materiais  aos  seus  moradores,
devido ao erro de cálculo na fundação, a responsabilidade civil
ficará patenteada, pois o profissional agiu com imperícia. Se o
fato  jurídico  originou-se de  um abalo  sísmico,  não  haverá  a
obrigação de ressarcimento pelo responsável pela obra. Cabe
à vítima a comprovação de todos os requisitos que integram os
atos ilícitos, inclusive os danos sofridos.

Como  se  pode  perceber,  a  regra  do  nosso  ordenamento  é  de

averiguar  a  presença  da  culpa  na  conduta  do  agente  para  que  haja

responsabilidade, como citou o autor no exemplo do desabamento do prédio,

em que foi constatada a imperícia do profissional.

Todavia,  estabelece  o  mesmo  autor  que  haverá  determinadas

situações  em  que  a  utilização  dessa  espécie  de  responsabilidade  não  irá

proteger  de  modo  pleno  os  direitos  das  pessoas,  pois,  muitas  vezes,  os

indivíduos  estariam  expostos  a  acontecimentos  que,  por  sua  natureza,

implicariam riscos a eles e/ou aos seus bens, o que dificultaria concluir se o

dano causado decorreu da conduta da pessoa ou da situação de risco inerente

à atividade.

Com  efeito,  Paulo  Nader  (2016,  p.  57)  ensina  que:  “A

responsabilidade subjetiva não satisfaz plenamente ao anseio de justiça nas

relações sociais. Há atividades no mundo dos negócios que implicam riscos

para a incolumidade física e patrimonial das pessoas”.



Além disso, é de se ressaltar que, em muitas situações, há evidente

dificuldade  de  se  demonstrar  a  culpa  do  causador  do  dano,  prejudicando,

assim, o interesse de pessoas de terem seus bens tutelados de forma eicaz.

Nesse contexto, advém a responsabilidade objetiva, com o fito de

tutelar essas situações de manifesta dificuldade de se demonstrar a culpa e

evitar  que  alguns  fatos  ficassem  sem  reparação.  Válido  ressaltar  os

ensinamentos de Ripert (apud Paulo Nader, 2016, p. 58):

O  aumento  dos  prejuízos  devidos  principalmente  aos
maquinismos,  a  dificuldade  de  descobrir  nos  acidentes  de
causas complexas a culpa duma pessoa responsável, a favor
particular sob um regime democrático para as classes sociais
às quais pertencem as vítimas naturais de certos acidentes, o
aperfeiçoamento  das  ideias  científicas  e  filosóficas  sobre  a
pesquisa  dos  efeitos  e  das  causas,  foram  as  razões
dominantes deste movimento

Portanto, resta claro que a responsabilidade subjetiva já não podia

ser  considerada  um  instrumento  eficaz  para  tutelar  determinados  bens  e

direitos da coletividade,  ganhando,  a responsabilidade objetiva,  a  partir  daí,

maior  destaque  na  tutela  dessas  situações  em  que  se  tinha  manifesta

dificuldade de apuração do elemento culpa.

Dentre  essas  situações  de  difícil  aferição  do  elemento  subjetivo

culpa, encontra-se a de danos causados ao meio ambiente. É sabido que a

dificuldade de se encontrar o agente poluidor para que seja responsabilizado

por suas condutas lesivas é grande, em virtude, principalmente, da natureza

difusa do meio ambiente.

Por conta disso, para evitar que o agente poluidor saia impune e o

meio ambiente e as pessoas dele dependentes prejudicadas, a modalidade de

responsabilidade mais eficaz para tutelá-lo é a responsabilidade objetiva.

Diante  do  exposto,  válido  ressaltar  os  ensinamentos  de  Maria

Helena Diniz (2012, p. 606):

Não poderia haver responsabilidade subjetiva do causador do
dano ecológico, se se verificasse que o evento danoso poderia
ter sido evitado, mediante providências cautelares, de acordo
com as providências atuais da ciência.  Mas como sua culpa
nem sempre poderia ser demonstrada, a Lei n°. 6.938/81, art.
14, parágrafo 1°, e a jurisprudência (RT, 67:157) têm-se



firmado pela responsabilidade objetiva baseada no risco, ante a
fatalidade da sujeição dos lesados ao dano ecológico, sendo
irrelevante a discussão sobre a culpa do lesante, que somente
poderá alegar em sua defesa: negação da atividade poluidora e
inexistência do dano.

Além  disso,  sustentando  a  tese  da  adoção  da  responsabilidade

objetiva como instrumento mais eficaz a tutelar o meio ambiente de danos,

Silvio de Salvo Venosa (2002, p. 142) nos explica:

No  tocante  a  responsabilidade  civil,  por  tudo  que  a
problemática  envolve,  mostra-se  evidente  que  a
responsabilidade  aquiliana  tradicional,  subjetiva,  baseada  na
culpa,  é  insuficiente  para  a  proteção  do  ambiente.  O  dano
ambiental caracteriza-se pela pulverização das vítimas, daí por
que ser tratado como direito de tutela a interesses difusos. Os
danos  são  de  ordem  coletiva  e  apenas  reflexamente  se
traduzem em dano individual. Da mesma forma, os danos são
de difícil  reparação. O simples pagamento de uma soma em
dinheiro mostra-se insuficiente nesse campo.

Portanto, diante da adoção da responsabilidade civil objetiva como

regra  em  matéria  ambiental,  pode-se  concluir  que,  conforme  exposto  no

capítulo anterior,  basta, para a sua configuração, a presença da conduta, o

dano e o nexo de causalidade.

Por  outro  lado,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  previsão  da

responsabilidade  civil  objetiva  por  danos  ambientais  encontra  previsão  no

artigo 14, parágrafo 1° da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei n°

6.938/81- que assim dispõe:

Artigo  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.



Assim, pode-se concluir do exposto, que tanto a doutrina, como a

legislação  brasileira,  consagraram  a  responsabilidade  civil  objetiva  como  o

instrumento de responsabilização apto a alcançar a tutela adequada a esse

bem jurídico tão importante que é o meio ambiente.

No sítio  eletrônico  oficial  do  Supremo Tribunal  Federal  (STF),  foi

constatada a existência de um julgado, em sede de Recurso Extraordinário,

que teve como relator o Ministro Edson Fachin, comprovando o entendimento

pacificado do Órgão a respeito da matéria. Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO EM
ÁREA DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.  AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1.
Em  face  da  ilegalidade  da  expansão  da  obra,  cabe  ao  réu
providenciar a demolição do prédio construído sem autorização
da SPU, bem como a remoção de todo o material fixo colocado
na  área  degradada.  2.  Sendo  ilegal  a  expansão  da  obra,
compete ao réu recuperar a área degradada, decorrendo essa
obrigação  da  lei.  O  local  degradado  deve  ser  recomposto
conforme seu  estado  natural  nos  termos referidos  no  laudo,
utilizando-se  vegetação  nativa.  3.  A  responsabilidade  por
dano ambiental é de ordem objetiva e, portanto, prescinde
de comprovação de dolo ou culpa do agente,  bastando,
para configuração da responsabilidade, a comprovação da
ocorrência  do  dano  e  o  nexo  causal  entre  os  atos
praticados pelo agente e o respectivo dano. [...]
(STF - RE: 947100 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min.
EDSON FACHIN,  Data  de  Julgamento:  16/02/2017,  Data  de
Publicação: DJe-034 21/02/2017).

Portanto, é admissível concluir que o assunto encontra-se pacificado

nessas três fontes do direito: doutrina, lei e jurisprudência. Desse modo, sob a

ótica  da responsabilidade civil  objetiva,  parte-se,  agora,  para  a análise  das

teorias do risco aplicadas a esse âmbito do direito.



3.2 Risco integral x Risco criado

Como dito anteriormente, a PNMA, a partir da análise de seu artigo

14, parágrafo 1°, adotou, como regra, em direito ambiental, a responsabilidade

civil objetiva. Referido dispositivo prevê que:

Artigo  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.

Desse  modo,  seria  irrelevante  a  conduta  culposa  ou  dolosa  do

agente para atribuição de responsabilidade, sendo suficiente o dano e o nexo

de causalidade com sua conduta.

Sendo assim, após constatar que a responsabilidade objetiva é o

instrumento que melhor atende às necessidades da coletividade no tocante a

proteção  ao meio  ambiente,  resta  analisar,  sob qual  enfoque esse  instituto

pode ser classificado no que diz respeito à teoria do risco, se na teoria do risco

integral ou na teoria do risco criado, sendo fundamental, para tal fim, a revisão

dos conceitos e a análise de jurisprudências.

A teoria  do risco integral,  conforme citado em linhas pretéritas,  é

aquela  em  que  há  o  dever  de  indenizar  em  função  da  atividade  de  risco

desempenhada. Nesse sentido, Paulo Nader (2016, p. 149) ensina que:

Por  ela  (teoria  do  risco  integral),  basta  o  dano  para  a
configuração  da  responsabilidade,  dispensando-se  a  culpa,
excludentes de responsabilidade e o nexo de causa e efeito.
Pelo  risco  integral,  imputar-se-ia  a  responsabilidade  ainda
quando a conduta fosse de terceiro, dano decorrente de caso
fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima.



Ou seja, em relação a essa teoria, o argumento principal dos que a

defendem, como se pode perceber nas palavras do referido autor, é que se o

causador do dano desenvolver atividades potencialmente danosas, de riscos

ao meio ambiente, deve responder pelos danos causados, não sendo admitas

as causas excludentes de responsabilidade.

Paulo  Nader  (2016,  p.  149)  aduz,  ainda,  que  tal  teoria  não  foi

incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro  por  configurar  uma medida

extrema e atentatória aos princípios norteadores da responsabilidade civil.

Por sua vez, sustentando tal  posicionamento, Miguel Reale (apud

Paulo Nader, 2016, p. 149) argumenta que uma das grandes preocupações da

comissão  elaboradora  do  Código  era  situar  a  teoria  objetiva  com o  devido

equilíbrio, o que não poderia ser alcançado com a adoção da teoria do risco

integral.

Portanto,  nota-se na doutrina,  que havia uma relutância quanto à

adoção dessa teoria por ser, nas palavras de Caio Mário (2013, online): “uma

tese  puramente  negativista.  Não cogita  indagar  como ou porque  ocorreu  o

dano. É suficiente apurar se houve o dano, vinculado a um fato qualquer, para

assegurar à vítima uma indenização”.

Por  outro  lado,  outros  doutrinadores sustentam que,  em sede de

direito  ambiental,  essa teoria  seria  a  que melhor  atenderia  aos anseios  da

coletividade, no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Nesse sentido,

Édis Milaré (2009, p. 955) ensina que a adoção pela PNMA da teoria do risco

integral  atende a preocupação de se estabelecer um sistema mais rigoroso

possível, ante o alarmante quadro de degradação que assola o mundo.

Quanto à teoria do risco criado, ela é aquela que impõe o dever de

reparação do dano ao autor, em razão de sua profissão ou atividade, que é

potencialmente geradora de risco para si ou para outrem. Paulo Nader (2016,

p. 58):

A teoria do risco criado, adotada pelo Código Civil de 2002, ex
viu  do  art.  927,  parág.  único,  fundamenta  a  obrigação  de
reparar  o  dano  no  fato  de  a  atividade  desenvolvida
normalmente pelo ofensor  ser  geradora  de riscos.  Conforme
Flour e Aubert: “Quando um indivíduo introduz um perigo na



vida  social...  o  risco  deve  ser  seu  e  não  de  outrem.  Toda
atividade prejudicial, mesmo não culpável, deve, portanto, ser
geradora de responsabilidade.”.

Ou seja, no tocante a essa teoria, tem-se que ela, assim como a

teoria do risco integral,  embasa-se em uma atividade de risco,  porém há a

possibilidade de se aplicar as causas excludentes de responsabilidade. Com

efeito, Patrícia Iglecias Lemos (2010, p. 157) sustenta que:

Na  questão  ambiental,  tem-se  dito  que  o  caso  fortuito  não
exonera  a  responsabilidade  e  sim a  força maior.  Assim,  em
regra, tanto o caso fortuito quanto a força maior podem excluir
a  responsabilidade,  fundada  ou  não  na  culpa,  até  porque
podem eliminar o nexo causal  entre a ação e a omissão de
quem se pretende responsabilizar e o resultado lesivo. Afigure-
se  um  raio,  que  provoque  um  incêndio  em  floresta:  como
responsabilizar  proprietário  do  imóvel?  Entretanto,  certas
atividades  de  risco  supõem  responsabilidade  de  que  as

explore, mesmo no caso de força maior ou caso fortuito.

Diante  desse  impasse,  portanto,  fundamental  se  faz  analisar  as

decisões  dos  tribunais  acerca  de  qual  teoria  foi  adotada,  majoritariamente,

como embasadora da responsabilidade civil objetiva.

Conforme citado anteriormente, a Lei n° 6.938/81 em seu artigo 14,

parágrafo  1°  aplica  a  teoria  do  risco  integral  ao  prever  que  o  poluidor  “é

obrigado independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar, os

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.

Fazendo uma análise dos vocábulos “independentemente da culpa” e “afetados

por sua atividade”, pode-se concluir pela adoção da teoria do risco integral, já

que deixam claro  que a responsabilização independe de culpa,  bastando a

afetação.

Desse  modo,  no  que  se  refere  ao  posicionamento  dominante  na

doutrina e na jurisprudência dos tribunais nacionais, prevalece o entendimento

da referida Lei. Ou seja, a de que a teoria do risco integral é a que mais se

adéqua aos interesses do meio ambiente, conforme mostrado a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posicionou justamente nesse

sentido, de reconhecer a responsabilidade objetiva baseada na teoria do



risco integral, que tem por pressuposto a existência de atividade que implique 

riscos para a saúde e para o meio ambiente. Nesse sentido:

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ROMPIMENTO  DE  BARRAGEM.  "MAR  DE  LAMA"  QUE
INVADIU AS RESIDÊNCIAS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO
ART. 397 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste violação do
art.  535  do Código  de Processo  Civil  se  todas as  questões
jurídicas  relevantes  para  a  solução  da  controvérsia  são
apreciadas,  de  forma  fundamentada,  sobrevindo,  porém,
conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. O
fundamento do acórdão estadual de que a ré teve ciência dos
documentos  juntados  em  audiência,  deixando,  contudo,  de
impugná-los a tempo e modo e de manejar eventual  agravo
retido (sendo atingido, portanto, pela preclusão), bem como o
fato de ter considerado os documentos totalmente dispensáveis
para a solução da lide, não foi combatido no recurso especial,
permanecendo incólume o aresto nesse ponto.  Incidência da
Súmula  283/STF.  3.  É  firme  a  jurisprudência  do  STJ  no
sentido de que, nos danos ambientais, incide a teoria do
risco  integral,  advindo  daí  o  caráter  objetivo  da
responsabilidade,  com  expressa  previsão  constitucional
(art.  225,  §  3º,  da  CF)  e  legal  (art.  14,  §  1º,  da  Lei  n.
6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação
de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto,
a  ocorrência  de  resultado  prejudicial  ao  homem  e  ao
ambiente  advinda  de  uma  ação  ou  omissão  do
responsável.  4. A premissa firmada pela Corte de origem, de
existência de relação de causa e efeito entre o rompimento da
barragem - com o vazamento de 2 bilhões de litros de dejetos
de bauxita e o transbordamento do Rio Muriaé -, e o resultado
danoso sofrido pela recorrida com a inundação de sua casa
pela  lama,  é  inafastável  sem  o  reexame  da  matéria  fática,
procedimento  vedado  em  recurso  especial.  Aplicação  da
Súmula  7/STJ.  5.  Na  hipótese,  a  autora,  idosa  de 81  anos,
vendo o esforço de uma vida sendo destruído pela invasão de
sua  morada  por  dejetos  de  lama  e  água  decorrentes  do
rompimento da barragem, tendo que deixar a sua morada às
pressas, afetada pelo medo e sofrimento de não mais poder
retornar (diante da iminência de novo evento similar),  e pela
angústia  de  nada  poder  fazer,  teve  ofendida  sua  dignidade,
acarretando abalo em sua esfera moral. 6. A admissibilidade do
recurso  especial,  na  hipótese  da  alínea  c  do  permissivo
constitucional,  exige  a  indicação  das  circunstâncias  que
identificam ou assemelham os casos confrontados, mediante o
cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão



paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial
existente  (arts.  541  do  CPC  e  255  do  RISTJ).  7.  Recurso
especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1374342 MG 2012/0179643-6, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2013, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013)

Além disso, em julgado ainda mais recente, de abril de 2014, o STJ 
confirmou sua posição, conforme a seguir exposto:

Superior Tribunal de Justiça - Informativo n.º 0538 Período: 30
de  abril  de  2014  Segunda  Seção  DIREITO  CIVIL  E
AMBIENTAL.  RESPONSABILIDADE  POR  DANOS
AMBIENTAIS  DECORRENTES  DE  ACIDENTE  CAUSADO
POR  SUBSIDIÁRIA  DA  PETROBRAS.  RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ).
Relativamente  ao  acidente  ocorrido  no  dia  5  de  outubro  de
2008, quando a indústria Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe
(Fafen), subsidiária da Petrobras, deixou vazar para as águas
do rio Sergipe cerca de 43 mil litros de amônia, que resultou
em dano ambiental provocando a morte de peixes, camarões,
mariscos,  crustáceos  e  moluscos  e  consequente  quebra  da
cadeia  alimentar  do  ecossistema  fluvial  local:  a
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela
teoria do risco integral,  sendo o nexo de causalidade o fator
aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do
ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil
para  afastar  a  sua  obrigação  de  indenizar.  A  doutrina
menciona que, conforme o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, tendo por
pressuposto a existência de atividade que implique riscos
para a saúde e  para o meio ambiente,  sendo o nexo de
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se
integre  na  unidade  do  ato  que  é  fonte  da  obrigação  de
indenizar,  de  modo  que,  aquele  que  explora  a  atividade
econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação
ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão
sempre vinculados a ela. Por isso descabe a invocação, pelo
responsável  pelo  dano  ambiental,  de  excludentes  de
responsabilidade civil. No mesmo sentido, há recurso repetitivo
do  STJ  em situação  análoga  (REsp  1.114.398/PR,  Segunda
Seção,  DJe 16/2/2012).  Com efeito,  está consolidando no
âmbito do STJ a aplicação aos casos de dano ambiental da
teoria  do  risco  integral,  vindo  daí  o  caráter  objetivo  da
responsabilidade.  (AgRg  no  REsp  1.412.664-SP,  Quarta
Turma,  DJe 11/3/2014,  AgRg no AREsp 201.350-PR,  Quarta
Turma,  DJe  8/10/2013).  REsp  1.354.536-SE,  Rel.  Min.  Luis
Felipe Salomão, julgado em 26/3/2014.



Destarte,  diante  do  que  foi  exposto,  da  interpretação  da  Lei  n°

6.938/81, da posição do STJ, conclui-se que a responsabilidade civil objetiva se

estabeleceu no sentido da teoria do risco integral. Posicionamento este que, do

ponto de vista ambiental, objetiva assegurar à coletividade humana o direito de

viver  em um meio  ambiente  sadio  e  que  ganhou  forças  como  instrumento

eficaz de penalizar aqueles que provoquem danos à natureza.

3.3 Responsabilidade Penal ambiental

Após  analisar  detalhadamente  a  responsabilidade  civil  objetiva

ambiental e constatar que ela representa a modalidade mais eficaz de tutela do

meio ambiente pelos motivos supramencionados, parte-se para outro enfoque,

o da responsabilidade penal ambiental.

Atualmente,  a  responsabilidade  de  natureza  penal  por  danos  ao

meio ambiente encontra previsão, no ordenamento jurídico brasileiro, na Lei de

Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98). Essa legislação surgiu com o objetivo de

aplicar sanções a quem ocasionasse danos a esse bem difuso. Nesse sentido,

o artigo 2°:

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos
crimes  previstos  nesta  Lei,  incide  nas  penas  a  estes
cominadas,  na  medida  da  sua  culpabilidade,  bem  como  o
diretor,  o  administrador,  o  membro  de  conselho  e  de  órgão
técnico,  o  auditor,  o  gerente,  o  preposto  ou  mandatário  de
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem,
deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

A Constituição  Federal  também faz  previsão  da  responsabilidade

penal  ambiental,  ao  defender  o  direito  das  pessoas  a  um  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o artigo 225, parágrafo 3° da nossa

Carta preconiza:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade  de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à
coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-  lo  para  as
presentes e futuras gerações.



[...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a  sanções  penais  e  administrativas,  independentemente  da
obrigação de reparar os danos causados.

Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 2°, estabeleceu a

responsabilidade não somente do responsável direto pelo dano, mas de todos

aqueles que “sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua

prática quando podia agir para evitá-la”.

Todavia,  para  o  presente  trabalho,  o  aspecto  que  merece  mais

atenção é o da responsabilização penal da pessoa jurídica, que não exclui a

aplicação  de  penalidades às  pessoas  físicas  envolvidas  no evento  danoso.

Com efeito, o artigo 3° da Lei 9.605/98 impõe que:

Art.  3º  As  pessoas  jurídicas  serão  responsabilizadas
administrativa,  civil  e  penalmente conforme o disposto  nesta
Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de
seu  representante  legal  ou  contratual,  ou  de  seu  órgão
colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.
Parágrafo único.  A responsabilidade das pessoas jurídicas
não exclui  a  das  pessoas físicas,  autoras,  coautoras  ou
partícipes do mesmo fato.

Outro importante dispositivo responsável por garantir de forma eficaz

a  tutela  do  meio  ambiente  é  o  instituto  da  chamada  desconsideração  da

personalidade jurídica. O artigo 4° da Lei 9.605 assim dispõe sobre o tema:

“Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade

for  obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio

ambiente”.

Tal instituto foi importante, pois, muitas vezes, as pessoas cometiam

danos ao meio ambiente sob a fachada de uma pessoa jurídica. Sendo assim,

o  dever  de  indenizar  acabava  sendo  prejudicado.  A  desconsideração  da

personalidade jurídica surgiu, justamente, com esse objetivo, de preservar a

pessoa jurídica e sua autonomia, sem deixar ao desamparo o meio ambiente.



Nesse sentido, Rubens Requião (apud Matheus Carneiro Assunção,

online) ensina que:

Ora,  diante  do  abuso  de  direito  e  da  fraude  no  uso  da
personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar,
em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou
abuso  de  direito,  ou  se  deve  desprezar  a  personalidade
jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas
e  bens  que  dentro  dela  se  escondem  para  fins  ilícitos  ou
abusivos.

Afora tais características, a Lei 9.605/98, garantindo ainda mais a

defesa do meio ambiente, previu como forma de ação para crimes ambientais,

a pública incondicionada, nos termos do seu artigo 26: “Nas infrações penais

previstas nesta Lei, a ação penal é pública incondicionada.”. Prevê, também,

ao longo do seu texto, as seguintes sanções: pena privativa de liberdade, pena

pecuniária ou multa e pena restritiva de direito.

Evidentemente, a pena privativa de liberdade (reclusão ou detenção)

está restrita às pessoas físicas, haja vista que uma empresa, por exemplo, não

poderia ser levada à prisão.

No que diz respeito à pena pecuniária, o artigo 12 da referida Lei,

traz a seguinte redação: “A prestação pecuniária consiste no pagamento em

dinheiro  à  vítima  ou  à  entidade  pública  ou  privada  com  fim  social,  de

importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a

trezentos  e  sessenta  salários  mínimos.  [...]”.  Interpretando  esse  dispositivo,

pode-se  concluir  que  tal  sanção  não  teve  a  eficácia  de  afastar  delitos

ambientais, pois qualquer quantia superior ao máximo estabelecido estaria fora

de seu âmbito de aplicação.

Finalmente,  as  penas  restritivas  de  direito  tiveram  sua  aplicação

priorizada na Lei 9.605/98, pois se mostrou a mais adequada a tutelar o meio

ambiente dos danos causados tanto por pessoas físicas, quanto por pessoas

jurídicas ( Marcello Panella, 2002, online).

Como exemplo de sanções restritivas de direito, pode-se citar, com

base na Lei e no que diz o referido autor:

1. A suspensão total ou parcial das atividades;

2. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, 

aplicável nas hipóteses previstas em leis, tais como sem a



devida autorização,em desacordo com autorização

concedida ou com violação de dispositivo legal;

3. Proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  e  de  obter

subsídios,  subvenções  ou  doações  pelo  prazo  de  até  10

anos;

4. Prestação de serviços à comunidade, consistindo em custeio

de programas e projetos ambientais; execução de obras de

recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços

públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais

públicas.

Por  fim,  a  Legislação  ambiental  ainda  prevê  outro  importante

instrumento na tutela do meio ambiente, com o fito de responsabilizar qualquer

pessoa jurídica que tenha sido constituída para prática de crime ambiental.

Com efeito,  o  artigo  24  da  referida  lei  estabelece  que:  “A  pessoa  jurídica

constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou

ocultar  a  prática  de crime definido  nesta  Lei  terá  decretada sua  liquidação

forçada [...]”.

Tal dispositivo ainda afirma que caso a conduta se subsuma no texto

do  referido  artigo,  poderá  impor  ainda  a  pena  de  perdimento  de  todo  o

patrimônio em favor do Fundo Penitenciário Nacional (FPN).

Portanto, a Lei de Crimes Ambientais segue a linha de raciocínio já

existente na Constituição Federal de 1988, no sentido de que a pessoa jurídica

deve ser responsabilizada.

Além disso, outro ponto que se deve salientar é o que diz respeito à

Ação Civil Ex Delito. De acordo com Matheus Morais (2018,  online), a norma

penal  protege  os  direitos  fundamentais  ligados  à  pessoa  humana.  Sendo

assim,  quando  os  delitos  tutelados  por  essa  norma  ultrapassam os  limites

protegidos, ofendendo, também, outros ramos do direito, como o patrimônio,

seja  moral  ou  econômico,  surge  a  responsabilidade  civil.  Desse  modo,  é

necessário a reparação não só no campo penal, mas, também, na esfera civil.

Essa ação é denominada, pela doutrina, de ação civil ex delicto.

O mesmo autor  aduz,  ainda,  que pelo  fato  de  a  ação  penal  ser

independente da ação na esfera civil, poderá o Juíz, na sentença penal



condenatória,  fixar  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos  causados  pela

infração sofrida pelo ofendido. Estabelece, também, que além desse valor, o

lesado poderá, por meio de processo de conhecimento, pleitear o montante

devido além desse mínimo fixado na ação penal condenatória.

3.3.1 Responsabilidade da pessoa jurídica: visão do STF

O presente assunto já foi objeto de decisão no âmbito do Supremo.

De  acordo  com  Eduardo  da  Silva  e  Victor  Trevizan  (2013,  online),  o  STF

costumava responsabilizar as pessoas jurídicas por danos ambientais quando

fosse possível  verificar  a  participação direta  ou  indireta  de  pelo  menos um

agente ligado à empresa. Caso contrário, a pessoa jurídica não poderia ser

responsabilizada. Tinha-se, aqui, a chamada teoria da dupla imputação.

Alegam os referidos autores que, no dia 6 de agosto de 2013, o STF

adotou, pela primeira vez, posição contrária a da até então dominante teoria da

dupla imputação. O julgado trata do derramamento de quase quatro milhões de

litros de óleo em dois rios no Paraná, em que não foi possível atribuir, no caso

concreto, a culpa a alguém ligado à empresa. Nesse sentido, o Supremo, em

sede de Recurso Extraordinário, decidiu que:

EMENTA RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO  PENAL.
CRIME  AMBIENTAL.  RESPONSABILIDADE  PENAL  DA
PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL
À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA
PESSOA  FÍSICA  QUE  NÃO  ENCONTRA  AMPARO  NA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  1.  O  art.  225,  §  3º,  da
Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal
da  pessoa  jurídica  por  crimes  ambientais  à  simultânea
persecução  penal  da  pessoa  física  em tese  responsável  no
âmbito  da  empresa.  A norma constitucional  não  impõe  a
necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas
complexas  da  atualidade  se  caracterizam  pela
descentralização  e  distribuição  de  atribuições  e
responsabilidades,  sendo  inerentes,  a  esta  realidade,  as
dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta.
3. Condicionar a aplicação do art. 225, § 3º, da Carta Política a
uma  concreta  imputação  também  a  pessoa  física  implica
indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção
do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das
sanções  penais,  mas também de  evitar  a  impunidade  pelos
crimes    ambientais    frente    às    imensas    dificuldades    de



individualização  dos  responsáveis  internamente  às
corporações,  além  de  reforçar  a  tutela  do  bem  jurídico
ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos da
empresa  determinantes  da  produção  do  fato  ilícito  tem
relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma
de  esclarecer  se  esses  indivíduos  ou  órgãos  atuaram  ou
deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à
sociedade,  e  ainda  para  verificar  se  a  atuação  se  deu  no
interesse  ou  em  benefício  da  entidade  coletiva. Tal
esclarecimento,  relevante  para  fins  de  imputar  determinado
delito  à  pessoa  jurídica,  não  se  confunde,  todavia,  com
subordinar  a  responsabilização  da  pessoa  jurídica  à
responsabilização  conjunta  e  cumulativa  das pessoas físicas
envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades
internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo
que  não  permitirão  a  imputação  de  responsabilidade  penal
individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, provido.
(STF - RE: 548181 PR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-213  DIVULG  29-10-2014
PUBLIC 30-10-2014).

Portanto,  pode-se  dizer  que  o  processo  de  responsabilização  da

pessoa jurídica não está mais vinculado à teoria da dupla imputação, pelo fato

da dificuldade de se determinar, com precisão, quem foi o responsável pelo ato

danoso ao meio ambiente no âmbito de uma empresa, configurando, desse

modo,  tal  julgado,  um  importante  marco  para  as  controvérsias  sobre  a

responsabilidade penal das pessoas jurídicas.

3.4 Responsabilidade Administrativa: visão do STJ

Após uma análise da responsabilidade civil  e penal no âmbito do

direito  ambiental,  avança-se,  agora,  para o estudo desse instituto  na seara

administrativa,  também  prevista  no  já  referido  artigo  225,  parágrafo  3°  da

Constituição Federal.

Importante ressaltar,  primeiramente, o conceito que Celso Antônio

Pacheco Fiorilo (2011, p. 133) atribuiu à sanção administrativa:

Sanções administrativas são penalidades impostas por órgãos
vinculados  de  forma  direta  ou  indireta  aos  entes  estatais
(União,  Estados,  Municípios  e  mesmo Distrito  Federal),  nos
limites de competências estabelecidas em lei, com o objetivo



de impor regras de conduta àqueles que também estão ligados
à Administração no âmbito do Estado Democrático de Direito.
As  sanções administrativas,  conforme orientação de doutrina
tradicionalmente   vinculada    ao    denominado    “direito
público”,  estão  ligadas  ao  denominado  poder  de  polícia
enquanto atividade da Administração Pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de
ato  ou  abstenção  de  fato  em  razão  de  interesse  público
vinculado à segurança,  à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina  da  produção  e  do  mercado,  ao  exercício  de
atividades  econômicas  dependentes  de  concessão  ou
autorização  do  Poder  Público,  à  tranquilidade  pública  ou
mesmo  respeito  à  propriedade  e  aos  direitos  individuais  e
coletivos.

Além disso,  essas sanções administrativas de que fala  o referido

autor,  encontram-se  disciplinadas  na  Lei  6.905/98  nos  artigos  70  a  76

principalmente, sendo que o primeiro traz a definição de infração administrativa

ambiental:  “Considera-se  infração  administrativa  ambiental  toda  ação  ou

omissão  que viole  as  regras  jurídicas  de uso,  gozo,  promoção,  proteção e

recuperação do meio ambiente”.

Posto isso, válido relembrar o que foi dito em linhas pretéritas, ou

seja, a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não necessita da apuração da

culpa  para  que  haja  responsabilização.  Todavia,  em  se  tratando  de  sua

modalidade administrativa, tem prevalecido o posicionamento de que ela seria

subjetiva,  ou  seja,  impõe  ao  órgão  fiscalizador  da  Administração  Pública  a

prova de que o causador do dano agiu com dolo (intenção de lesar o meio

ambiente) ou culpa. (Georges Humbert, 2015, online).

O referido autor fundamenta sua posição em duas teses:

1. No processo administrativo o órgão fiscalizador desempenha

três  funções:  de  órgão  acusador,  realiza  parecer  técnico  e

julga. Sendo assim, a imparcialidade e a produção de provas

ficam “contaminadas”;

2. Órgãos administrativos ambientais e seus servidores gozam

de supremacia, tendo seus atos presunção de legitimidade e

legalidade em detrimento dos atos do imputado.



Tais  teses  possibilitam concluir  que  a  pessoa  jurídica  ou  pessoa

física que se encontra no polo passivo da relação processual está em posição

de hipossuficiência, não sendo razoável que ainda tenha a responsabilidade

objetiva  contra  si.  Essa  circunstância  diminuiria  consideravelmente  suas

chances  de  defesa  e  eventual  possibilidade  de  não  ser  responsabilizado

administrativamente.  Corroborando  esse  entendimento,  o  STJ,  em  recente

decisão, decidiu que:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART.  535   DO  CPC. INOCORRÊNCIA. DANO
AMBIENTAL.  ACIDENTE  NO  TRANSPORTE  DE  ÓLEO
DIESEL.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA AO  PROPRIETÁRIO  DA
CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. I – A Corte de origem
apreciou todas   as   questões   relevantes ao   deslinde da
controvérsia de modo integral e adequado, apenas não 
adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência 
de omissão. II – A responsabilidade civil ambiental é 
objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade
administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, 
por não ser o efetivo causador do dano ambiental, 
responde subjetivamente pela degradação ambiental
causada pelo transportador. III – Agravo regimental provido. 
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 62.584 - RJ 
(2011/0240437-3).

Portanto,  na  visão  do  STJ,  afirma  Priscilla  Santos  Artigas  (2016,

online),  somente  será  responsabilizado  administrativamente  por  danos

ambientais quem efetivamente agiu ou se omitiu em relação a alguma regra

protetiva do meio ambiente. Vale dizer, que não se presume a culpa para a

penalização administrativa.

Desse modo, pode-se chegar à conclusão que essa modalidade se

diferencia da Civil, nas palavras de Makely Garcia Santos (2015, online), pelos

seguintes motivos:

1. A  responsabilidade  administrativa  se  caracteriza  pela

imposição de uma sanção administrativa ao agente causador

do dano ambiental.  Essa sanção é expressão do Poder de

Polícia do Estado. Por outro lado, a responsabilidade civil se

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%83%C2%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10679381/artigo-535-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


caracteriza pelo caráter reparatório, objetivando a reposição

do status quo do meio ambiente danificado ou a indenização

pelo dano provocado;

2. A  responsabilidade  administrativa  ambiental,  dentro  da

classificação  dos  tipos  de  responsabilidade,  é  subjetiva.  A

civil, por sua vez, é objetiva, por força do artigo 14, parágrafo

1° da Lei n° 6.938/81, ou seja, independe da comprovação de

culpa ou dolo.

Por fim, a mesma autora ainda ensina que o elemento identificador

da sanção (se de natureza administrativa, civil ou penal) é o objeto da tutela.

Ou  seja,  no  caso  da  responsabilidade  administrativa,  tal  objeto  seria  os

interesses  da  sociedade  e,  portanto,  haverá  aplicação  de  sanção  pela

inobservância das regras e princípios do ordenamento. Para as demais (Civil e

Penal), o elemento diferenciador da sanção encontra-se no regime jurídico a

que  está  sujeita,  sendo  que  a  civil  objetiva,  em  regra,  uma  limitação

patrimonial. Enquanto a penal uma limitação a liberdade e direitos.

Sob o prisma da administração, encontramos a aplicabilidade
do princípio da prevenção por intermédios das licenças,  das
sanções  administrativas,  da  fiscalização  e  das  autorizações,
entre  outros  tantos  do Poder  Público,  determinantes  da  sua
função ambiental da tutela do meio ambiente.

Esse princípio, de acordo com Paulo de Bessa Antunes (2007, p.

38), constitui-se a partir de normas que determinam a avaliação dos impactos

ambientais  (EIAs)  estabelecido  pela  Lei  n°  6.938/81  dos  diversos

empreendimentos que podem acarretar lesões ao meio ambiente.

Portanto,  pode-se concluir  a  respeito  desse princípio,  que,  se  há

certeza da possibilidade de um dano ambiental, as pessoas e o estado devem

fazer  de  tudo  para  que  ele  não  ocorra,  ou,  caso  venha  a  ocorrer,  em

circunstâncias controláveis.



4 . ANÁLISE DE CASO: SAMARCO

Depois  de  realizar  um  estudo  mais  generalizado  sobre  a

responsabilidade civil e seus aspectos gerais no primeiro capítulo e direcionar

sua aplicação ao direito ambiental no segundo, nesta última parte se pretende

verificar a aplicação da responsabilidade (Civil, Administrativa e Penal), além

da posição da jurisprudência, no caso Samarco, evento que marcou, de forma

negativa, a história do Brasil e, principalmente, da cidade de Mariana/MG.

4.1 Histórico

A Samarco é uma empresa brasileira de mineração controlada, em

partes  iguais,  por  dois  acionistas:  BHP  Billiton  e  Vale  S.A.  Os  principais

produtos da empresa são as pelotas de minério de ferro, que são exportadas

para 19 países das Américas, Oriente Médio, Ásia e Europa. Possuem, ainda,

três  concentradores instalados na unidade de Germano,  Minas Gerais,  que

beneficiam  o  minério  e  aumentam  o  seu  teor  de  ferro.  A estrutura  conta,

também, com quatro usinas de pelotização na unidade de Ubu,  no Espírito

Santo. (2018, online).

O  episódio  ocorrido  em  Mariana,  Minas  Gerais,  envolvendo  o

rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco, foi um desastre

ambiental de grandes proporções, que acabou por despertar a atenção para a

temática concernente ao dano ambiental e sua responsabilização e reparação.

Nesse sentido,  no  dia  05  de novembro de 2015,  a  barragem de

Fundão,  localizada  em  Mariana,  rompeu-se,  o  que  acarretou  o

transbordamento da barragem de Santarém e resultou no derramamento de

milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração no Vale do Rio Doce.

Segundo a Samarco, em virtude do rompimento da barragem, uma

parte do volume de rejeitos, provenientes da atividade minerária, vazou para

fora da área da empresa, atingindo o rio Gualaxo do Norte, que se localiza nas

proximidades da mineradora. Além disso, no percurso até chegar à foz do Rio

Doce,  de  aproximadamente  650 quilômetros,  houve a  afetação de diversos

municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

De acordo com Ana Lúcia Azevedo (2018,  online), a lama formada

por esses rejeitos, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas



para Direitos Humanos, era composta de resíduos de minério de ferro contendo

altos níveis de metais pesados e outros produtos químicos tóxicos, e atingiu,

diretamente, quilômetros de corpos hídricos, carregando resíduos até a foz do

Rio Doce, já no Estado do Espírito Santo, o que caracteriza o episódio como o

maior acidente da história.

Sendo  assim,  de  acordo  com laudo  técnico  preliminar,  divulgado

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(IBAMA), em 2015, houve a constatação de que o desastre ocasionou, dentre

outros danos:

Mortes  de  trabalhadores  da  empresa  e  moradores  das
comunidades  afetadas,  sendo  que  algumas  ainda  restam
desaparecidas;  desalojamento de populações; devastação de
localidades  e  a  consequente  desagregação  dos  vínculos
sociais das comunidades; destruição de estruturas públicas e
privadas (edificações,  pontes, ruas etc.);  destruição de áreas
agrícolas  e  pastos,  com  perdas  de  receitas  econômicas;
interrupção da geração de energia elétrica pelas hidrelétricas
atingidas (Candonga, Aimorés e Mascarenhas); destruição de
áreas de preservação permanente e vegetação nativa de Mata
Atlântica;  mortandade  de  biodiversidade  aquática  e  fauna
terrestre;  assoreamento  de  cursos  d’água;  interrupção  do
abastecimento  de  água;  interrupção  da  pesca  por  tempo
indeterminado; interrupção do turismo; perda e fragmentação
de  habitats;  restrição  ou  enfraquecimento  dos  serviços
ambientais  dos  ecossistemas;  alteração  dos  padrões  de
qualidade  da  água  doce,  salobra  e  salgada;  sensação  de
perigo e desamparo na população.

Diante  disso,  para  Roger  Lima  de  Moura,  delegado  da  Polícia

Federal de Minas Gerais, a Samarco assumiu o risco e privilegiou o lucro em

detrimento  da  segurança.  Ele  afirma  que  a  Polícia  conseguiu  apreender

documentos que comprovam conversas entre o setor técnico e a direção da

mineradora,  comunicando  sobre  problemas.  (2016,  online).  O  delegado

salienta, ainda, que o risco que a comunidade de Bento Rodrigues corria, teria

sido omitida, inclusive, do licenciamento. (2016, online).

Ainda de acordo com o portal de notícias G1, a mineradora não tinha

conhecimento da iminência do rompimento, porém estava ciente de inúmeras



falhas que a estrutura apresentava. Nesse sentido, o delegado Roger Moura

(2016, online) aduz que:

Os crimes que já estavam sendo apurados anteriormente foram
confirmados e agora com as provas mais robustas de que a
barragem  de  Fundão  estava  sendo  utilizada  de  uma  forma
inadequada,  acima  da  sua  capacidade.  Ela  apresentava
problemas desde sua construção, com utilização de material de
baixa qualidade. Depois, modificações sem projeto, problemas
de drenagem, problemas com recuo da ombreira esquerda do
eixo da barragem, em que se invadiu uma área que não era
firme o suficiente.

Segundo  o  inquérito  da  Polícia  Federal,  houve  uma  redução  de

orçamento  na  área  geotécnica,  que  seria  a  responsável  pelo  controle  das

barragens e um aumento de investimento da produção.  O delegado (2016,

online) alegou que o derramamento de lama tóxica foi  de suma importância

para  o  agravamento  do  desastre  ambiental.  Diante  disso,  a  empresa,  a

princípio, negou. Porém, posteriormente, veio a assumir a responsabilidade por

esse derramamento, mas em quantidade inferior ao que foi realmente apurado.

De acordo com o portal eletrônico G1 (2016, online), a mineradora,

em  resposta  à  comunicado  das  Organizações  das  Nações  Unidas  (ONU),

afirmou ter implementado inúmeros programas socioambientais e econômicos,

com o fito de amenizar as consequências advindas da tragédia. Além disso,

alegou, também, que tem se empenhado em reparar e compensar os danos,

para atender as expectativas da população.

A mesma reportagem trouxe a notícia de que a Fundação Renova

deu início ao Programa de Indenização Mediada (PIM), em Colatina, Espírito

Santo, cujo principal objetivo seria ressarcir os atingidos pelo acidente.

Segundo Germana Belchior e Diego Primo (2016,  online), desde o

trágico  acontecimento,  inúmeras  medidas  judiciais  e  extrajudiciais  têm sido

tomadas por autoridades visando responsabilizar a mineradora Samarco pelos

danos  ocasionados  ao  meio  ambiente,  bem  como  repará-los.  A  título  de

exemplo,  pode-se  citar  o  Termo  de  Compromisso  Preliminar  entre  a

Companhia,  o  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  e  o  Ministério  Público

Federal, com a prestação de caução para tutela emergencial; da instauração

de inquéritos civis e criminais e do ajuizamento de ações civis públicas.



Os mesmos autores sustentam, ainda, que em razão da magnitude

da tragédia, inúmeros aspectos relativos aos danos ambientais vieram à tona e

passaram a ser tratados pela mídia, como a possibilidade ou não de reparação

integral dos prejuízos; da existência ou não de culpa da mineradora Samarco e

a possibilidade de invocar excludentes do nexo de causalidade, eximindo-a,

assim, da responsabilidade pelos danos provocados.

Desse  modo,  depois  de  feita  exposição  dos  principais  aspectos

relativos  ao  caso,  parte-se  para  a  análise  da  aplicação  das  esferas  de

responsabilidade incidentes nos causadores da tragédia.

4.2 Samarco x Responsabilidade Civil

Após análise do caso, passa-se para o estudo da aplicação das

esferas de responsabilidade na tragédia de Mariana. Para tanto, necessário

se faz, para uma melhor compreensão do tema, relembrar o que foi dito em

capítulos anteriores do presente trabalho.

De acordo com o artigo 225, parágrafo 3° da Constituição Federal

de 1988, “As condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,

pessoas  físicas  ou  jurídicas,  às  sanções  penais  e  administrativas,

independentemente da obrigação de reparar o dano causado”. Ou seja, esse

dispositivo  constitucional  impõe  à  mineradora  Samarco  e  suas

controladoras, Vale S.A e BHP Billinton, a responsabilidade objetiva, sem a

necessidade de se apurar o elemento culpa.

Vale dizer, também, que apesar de ser importante apurar como se

procedeu ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a eventual conivência de

autoridades públicas, tais casos em nada influenciarão na responsabilidade

civil ambiental, de reparar os danos causados, atribuída ao agente causador

do dano.

Nesse sentido, o artigo 14, parágrafo 1°, da Lei n° 6.938/81 é bem

claro ao estabelecer que: “Sem obstar a aplicação das penalidades 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”.



Além disso,  conforme citado  anteriormente,  a  responsabilidade

civil objetiva, na seara ambiental, caracteriza-se pela verificação do dano e

do nexo de causalidade – no caso da tragédia de Mariana, o rompimento da

barragem e o lançamento dos resíduos minerais - sequer sendo necessária,

de  acordo  com  Alex  Sandro  Ribeiro  (2007,  online),  a  identificação  do

elemento subjetivo culpa, nos termos dos pressupostos dessa modalidade

de responsabilização (conduta, dano e o nexo de causalidade).

Discorrendo acerca da responsabilização civil aos causadores do

desastre de Mariana, Rizzato Nunes (2015, online) salienta que:

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva
do Estado pelos danos causados às pessoas e seu patrimônio
por ação ou omissão de seus agente (conforme parágrafo 6°
do artigo 37). Essa responsabilidade civil objetiva implica que
não  se  exige prova  da  culpa do agente  público  para  que a
pessoa  lesada  tenha  direito  à  indenização.  Basta  a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
ação ou omissão das autoridades responsáveis.

Sendo assim, uma vez que ficou comprovado pelo IBAMA que os

rejeitos  têm  origem  na  Barragem  de  Fundão,  Distrito  de  Bento  Ribeiro,

Município de Mariana, sem contar a poluição, o comprometimento ambiental, a

morte  de  pessoas  e  a  impossibilidade  dos  vitimados  que  sobreviveram ao

acidente de retornarem as suas atividades normais, nada mais justo que aplicar

a  responsabilidade  objetiva,  pelo  fato  de  que,  ao  pleitear  junto  ao  órgão

estadual  de  meio  ambiente  a  construção  da  barragem  para  depositar  os

resíduos, sabia e aceitavam-se os riscos inerentes à atividade.

Germana  Belchior,  Lara  Braga  e  Tiago  Themudo  (2018,online)

aduzem que a responsabilidade civil, via de regra, ocupa-se de questões que

ainda estão por vir, sem deixar de lado, todavia, os danos já ocasionados. Com

efeito:

No caso do desastre ambiental em comento, a população de

Mariana, primeira capital de Minas Gerais, vivia da economia

local,  do turismo e da extração de minérios.  O resultado do

desastre acarretou um enorme fardo social, já que a lama de

ferro  destruiu  todo  o  patrimônio  histórico-cultural  da  cidade,

como exemplo, casas construídas em séculos passados,



praças, museus e escolas, exterminando um passado, sem 

deixar vestígios do que foi um dia.

Ou seja,  além de reparar os danos causados nesses patrimônios

histórico e cultural da cidade, a mineradora deverá indenizar as pessoas que

dependiam do meio ambiente para sobreviver.

É válido salientar que, diante da leitura de notícias publicadas em

veículos de comunicação, percebe-se, facilmente, que no desastre envolvendo

o  rompimento  das  barragens,  a  empresa  Samarco  não  contava  com

instrumentos de segurança, como uma sirene, impedindo que os moradores

pudessem  buscar  abrigo  em  locais  seguros  e,  consequentemente,  ter

amenizado as consequências decorrentes do rompimento.

Todavia,  o dano ambiental  pode ser atribuído a inúmeros fatores,

possuindo, dificilmente, uma fonte única. Pensando-se em um dano ambiental

proveniente de um complexo industrial, como o caso Samarco, com diferentes

empresas exercendo atividades de risco, estabelece Germana Belchior, Lara

Braga e Tiago Themudo (2018,online), que seria difícil definir quem, de fato,

praticou a conduta que ocasionou a tragédia, criando, desse modo, entraves

para a efetivação da responsabilidade civil.

Porém,  os  mesmos  autores  asseveram  que  é  obrigação  da

mineradora “buscar remédios antecipatórios e preventivos para propiciar a mais

abrangente proteção ao meio ambiente [...]”.

Diante disso, desde o rompimento da barragem, inúmeras medidas

judiciais e extrajudiciais estão sendo adotadas pelas autoridades competentes,

como  Ações  Civis  Públicas,  visando  responsabilizar  a  minerdora  pelos

prejuízos  causados  e  obrigando  a  reparar  o  dano  ao  meio  ambiente  e  às

vítimas.

Como  exemplo  de  resultados  oriundos  dessas  medidas  judiciais

adotadas, o portal eletrônico G1, em matéria do dia 05 de maio de 2018, traz

os seguintes exemplos:

 303 imóveis alugados;

 341 cartões de auxílio financeiro à famílias, em Mariana;

9.314 no total;



 41 famílias com indenização de R$ 10 mil por moradia não- 

habitual;

 288 famílias com indenização de R$ 20 mil por moradia 

habitual;

 2 escolas contruídas;

 1 posto de saúde construído;

 1 comissão de atingidos instituída;

 1 horta comunitária construída;

 1 centro comunitário construído;

Portanto, a conclusão a que se chega é que a atividade de risco,

como a mineração, gera, por sua natureza, a responsabilidade civil  objetiva,

que, nos termos do artigo 927 do Código Civil  estabelece:  “a 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.”.

A jurisprudência dos tribunais também já está pacificada no sentido

de se reconhecer a responsabilidade civil objetiva baseada na teoria do risco

integral  quando  se  tratar  do  caso  de  rompimento  de  barragens,  como  se

evidencia no julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  -
ROMPIMENTO DE BARRAGEM - MINERAÇÃO RIO POMBA
CATAGUASES  -  DANO  AMBIENTAL -  TEORIA DO  RISCO
INTEGRAL  -  MINORAÇÃO  DO  VALOR  ARBITRADO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO-
MULTA- CARÁTER PROTELATÓRIO- NÃO
CONFIGURAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE  PROVIDO.  -
Para o dano ambiental se aplica a teoria do risco integral, 
logo, é objetiva a responsabilidade e não se admite a 
incidência das excludentes de força maior, caso fortuito e 
fato de terceiro; - A indenização por dano moral deve ser 
fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai 
do art. 944, caput, do Código Civil; - Não sendo evidenciado o 
propósito protelatório dos embargos, afasta-se a multa prevista 
no art. 538, p. único do CPC; - Recurso parcialmente provido. 
(TJ-MG   -   AC:   10439070714993001   MG,   Relator: Amorim
Siqueira, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013).



Assim  sendo,  após  análise  do  caso  Samarco  à  luz  da

responsabilidade  civil,  parte-se,  agora,  para  um  estudo  da  tragédia  sob  a

perspectiva penal e administrativa.

4.3 Samarco e Responsabilidade Penal

Quanto  à  responsabilidade  penal  da  pessoa  jurídica  no  caso

Samarco, deve-se levar em consideração, segundo Jeferson Botelha Pereira

(apud João Roberto Filho; Waleska Cardoso, 2015, online), a existência de três

correntes:

1. A primeira estabelece a impossibilidade de a pessoa jurídica

praticar  crimes  ou  ser  responsabilizada  penalmente,  tendo

como fundamento o princípio da responsabilidade subjetiva,

ou seja, pessoa jurídica não age com dolo ou culpa; princípio

da  responsabilidade  pessoal  (responsabilizar  uma  pessoa

jurídica  seria  como  responsabilizar  uma  coletividade)  e  o

princípio  da  pessoalidade  das  penas  (ultrapassaria  o

condenado,  indo  de  encontro  a  princípios  fundamentais).

Essa  corrente  decide  por  não  punir  a  Pessoa  Jurídica,

deixando claro somente a possível  punição à pessoa física

que cometeu o ato e o responsável pela empresa;

2. A segunda seria totalmente o contrário da primeira, deixando

claro a possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada

por danos ambientais na seara penal, nos termos da Lei n°

9.605/98;

3. Por fim, a última corrente acredita que a pessoa jurídica não é

capaz  de  cometer  crimes,  todavia  seria  possível

responsabilizá-la desde que respeitadas algumas condições,

tais como a existência, de fato, de crime ambiental, praticado

mediante  ordens;  o  crime  seja  praticado  em  benefício  da

pessoa  jurídica.  Portanto,  aqui,  a  responsabilidade  deve

atender à pessoa física (autora do crime) e pessoa jurídica

(autora da ordem), caracterizando, assim, o sistema da dupla

imputação.



Dentre essas três correntes, a que tem prevalecido no ordenamento

jurídico  brasileiro,  é  a terceira.  O STJ entende que a responsabilidade nos

crimes ambientais não é objetiva, nem subjetiva, mas social.

O  STF,  por  sua  vez,  no  julgamento  do  Agravo  Regimental  no

Recurso Extraordinário 628582/RS, tendo como Ministro Relator Dias Toffoli,

entendeu  pela  possibilidade  de  manter  a  condenação  da  Pessoa  Jurídica

mesmo  que  o  seu  representante  legal  não  tenha  cometido  o  ato.  Nesse

sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria
criminal. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Reapreciação de
fatos  e  provas.  Precedentes.  1.  Não  se  admite  o  recurso
extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele
se alegam violados não estão devidamente prequestionados.
Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Nos termos da
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,  a afronta aos
princípios  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  entre  outros,
configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e,
por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 3. Não
é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos
e provas a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 4. Agravo
regimental não provido" [...] Nesses termos, extrai-se dos autos
que  a embargante, em razão de ter operado sem a devida
licença  ambiental  entre  o  período  compreendido  entre
11/7/03  a  12/12/07,  restou  condenada  como  incursa  no
delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, c/c o art. 29,
caput,  do Código Penal,  à  uma pena de 100 (cem) dias-
multa (fls. 541 a 547). Note-se que, entre a data da cessação
da  permanência  (art.  111,  inciso  III,  do  Código  Penal)  e  o
recebimento  da  denúncia  –  9/3/09  (fls.  368  a  372)  -,  não
transcorreu período superior a 2 (dois) anos (art. 114, inciso I,
do Código Penal), prazo prescricional para o delito em questão,
considerando  a  pena  de  multa  acima  aplicada.  Do  mesmo
modo, entre 28/12/09, data da publicação da sentença penal
condenatória em cartório (fl. 547 verso), e os dias atuais não se
constata estar transpassado tal lapso temporal. Assim, não há
falar em extinção da punibilidade da embargante por ocorrência
da prescrição de pretensão punitiva  estatal.  Ante  o  exposto,
rejeito  os  embargos  de  declaração.  Considerando  a
proximidade  da  consumação  da  prescrição  da  pretensão
punitiva estatal, a saber, em 27/12/11, na linha de precedentes
da Corte (RE nº 465.383/ES-AgR-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno,
de  minha  relatoria,  DJe  de  7/6/11;  e  AI  nº  659.758/PB-ED,
Segunda  Turma,  Relator  o  Ministro  Cezar  Peluso,  DJe  de
8/5/09), proponho, independentemente do trânsito em julgado



desta decisão, a baixa imediata dos autos ao Juízo de origem,
para a execução da pena imposta à embargante . É como voto.
(Agravo  Regimental  STF  628582/RS,  Ministro  Relator  Dias
Toffoli).

Nesse  mesmo  sentido,  sustentando  a  necessidade  de

responsabilização da pessoa jurídica para evitar que esta última seja usada

como  “escudo”  para  a  prática  de  condutas  ilícitas  pelas  pessoas  físicas,

Fernando Capez (2015, p. 152) estabelece que:

O princípio societas delinquere non potest não é absoluto. De
fato,  há  crimes  que  só  podem  ser  praticados  por  pessoas
físicas,  como o latrocínio,  a  extorsão  mediante  sequestro,  o
homicídio, o estupro, o furto etc. Existem outros, porém, que
são cometidos quase sempre por meio de um ente coletivo, o
qual, deste modo, acaba atuando como um escudo protetor da
impunidade.  São as fraudes e agressões cometidas contra o
sistema financeiro  e  o meio ambiente.  Nestes casos,  com o
sucessivo incremento das organizações criminosas,  as quais
atuam, quase sempre, sob a aparência da licitude, servindo-se
de  empresas  "de  fachada"  para  realizarem  determinados
crimes  de  gravíssimas  repercussões  na  economia  e  na
natureza.  Os  seus  membros,  usando  dos  mais  variados
artifícios, escondem-se debaixo da associação para restarem
impunes, fora do alcance da malha criminal.

Portanto, a jurisprudência e a doutrina entendem a possibilidade de

responsabilização da pessoa jurídica, sem excluir a da pessoa física, conforme

citado anteriormente.

No  que  tange  ao  caso  Samarco,  em  virtude  das  inúmeras

irregularidades e consequências negativas verificadas no caso, como a morte

de  pessoas,  a  destruição  material,  dentre  outros  prejuízos,  a  própria

mineradora  pode  sofrer  sanções  no  âmbito  penal,  que  sejam restritivas  de

direito,  conforme  citado  no  capítulo  2  do  presente  trabalho  e,  ainda,  os

responsáveis  pela  empresa  também  podem  ser  criminalmente

responsabilizados.



4.4 Samarco e Responsabilidade Administrativa

Por  fim,  conforme  citado  anteriormente,  os  danos  ambientais

também acarretam reflexos no âmbito administrativo da responsabilidade.

Desse modo, em relação a essa esfera de responsabilização, apesar

de haver divergências doutrinárias acerca do tema, a posição aqui adotada, de

acordo com Fellipe Duarte (2015, online) é a da culpa presumida, corroborada

por Édis Milaré (apud  Fellipe Duarte,  2015, online) segundo o qual  “para a

Administração, basta a presença de indícios de violação do dever de cuidado,

cabendo ao infrator comprovar a falta do elemento subjetivo ou invalidar o juízo

indiciário da infração”

Nesse sentido, para que se tenha uma infração administrativa, com

base no artigo 70 da Lei n° 6.938/98, deve ser verificada a ocorrência de uma

conduta  ilícita,  ou  seja,  qualquer  comportamento  que  vá  de  encontro  ao

ordenamento jurídico. Sendo assim, não comete tal infração uma empresa que

polui dentro dos limites de sua autorização pelo Poder Público.

No que diz respeito ao dano ambiental causado por rompimento de

bacia de decantação em área de reserva de Área de Preservação Permanente

(APP), a jurisprudência já firmou entendimento de se tratar de uma infração

sujeita à multa, sendo esta considerada na gravidade do dano. Com efeito:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO  MULTA  AMBIENTAL  ROMPIMENTO  DE
BACIA DE DECANTAÇÃO DE LAMA E LIBERAÇÃO, EM ÁREA
DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE,  DE  REJEITOS  DE
MINERAÇÃO  PROVA  DA  INFRAÇÃO  E  DA
RESPONSABILIDADE  CIVIL  PRESUNÇÃO  DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA
PENALIDADE  APLICADA CONFORME  CRITÉRIOS  LEGAIS
IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. I- É inconteste
que o rompimento de bacia de decantação de lama, causando
a  liberação  ao  meio  ambiente  de  rejeitos  de  mineração,
tornando impróprios o solo e as águas e causando danos à
saúde,  ao  bem  estar  público,  à  fauna  e  à  flora,  constitui
infração  ambiental.  Diante  da  constatação  da  infração
praticada,  verificados  o  nexo  causal  e  os  danos  ambientais,
impõe-se  a  responsabilização  da  autora.  [...].  (TJ-SP -  APL:
00155376420078260269     SP     0015537-64.2007.8.26.0269,
Relator:  Paulo  Ayrosa  Data  de  Julgamento:  21/03/2013,  2ª
Câmara  Reservada  ao  Meio  Ambiente,  Data  de  Publicação:
02/04/2013).



Fellipe  Duarte  (2015,  online)  aduz  que  se  deve  levar  em

consideração esse precedente para fins de aplicação, por simetria, ao caso

Samarco.  Com  isso,  a  mineradora  deve  ser  responsabilizada

administrativamente pela morte de espécimes da fauna silvestre do Rio Doce,

pela destruição da vegetação natural da APP e pela poluição do rio,  o que

resultou em danos à saúde humana,  mortandade de aniamais e destruição

significativa da biodversidade.

Além disso, de acordo com Beatriz Brito e Josué Neto (2016, online)

poderá,  ainda,  ser  responsabilizada  do  ponto  de  vista  administrativo,  por

apresentar  informação,  estudo,  laudo  ou  relatório  ambiental  total  ou

parcialmente falso, enganoso ou omisso e, também, por operar as barragens

de Fundão e Santarém sem as devidas licenças ambientais, bastando, para tal

fim, que as condutas sejam comprovadas.



5 . CONCLUSÃO

Por fim, o que se depreende do exposto é que a teoria adotada pela

doutrina  e  pela  jurisprudência  dos  tribunais  superiores,  no  que  tange  à

responsabilização por dano ambiental, é a objetiva, fundamentada pela teoria

do risco integral, pelo fato de que, quando ocorre prejuízo ao meio ambiente, a

comprovação de quem realmente ocasionou o dano é extremamente difícil, o

que tornou a responsabilidade civil subjetiva ineficaz para proteger um bem tão

importante  para  a  vida  de  milhares  de  pessoas  que  dele  dependem  para

sobreviver.

Além disso,  quando  há  a  real  constatação  acerca  da  autoria  do

dano, ainda se encontra a dificuldade de saber se foi em virtude da conduta

que  o  prejuízo  adveio  (nexo  causal).  A  adoção  dessa  teoria  se  deve,

principalmente,  ao  caráter  difuso do meio  ambiente,  ou  seja,  um direito  de

todos que, em virtude de sua abrangência, requer uma tutela mais rigorosa.

Assim  sendo,  a  referida  teoria  não  permite  a  alegação  das

excludentes  de  responsabilidade,  devendo,  portanto,  o  dano  ambiental  ser

reparado de forma mais ampla e integral, com fundamento no direito de todos

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e na justiça social.

Todavia,  não se pode deixar  de mencionar  que a teoria  do  risco

integral  recebe  críticas  entre  os  civilistas,  por  considerarem  uma  medida

extremamente radical  e sem explicação razoável.  Na jurisprudência,  porém,

está amplamente consolidada pelo STJ e é um entendimento compatível com a

complexidade ambiental.

Quanto ao episódio de Mariana, pode-se concluir que se trata de um

típico acontecimento da sociedade pós moderna, pois com a ânsia pelo lucro,

pela  produção  consumerista  em  massa  e  a  consequente  exploração  das

riquezas naturais, não houve o cuidado de se tomar medidas preventivas, com

base  em  critérios  técnicos.  O  que  se  verificou  foi  a  tomada  de  decisões

precipitadas, com base em critérios econômicos ou políticos.

Além disso, as sanções aplicadas à mineradora Samarco, em todas

as  suas  esferas  (cível,  penal  e  administrativa),  pelos  danos  ambientais

decorrentes  do rompimento  da barragem de Fundão,  não  serão suficientes

para ressarcir o desastre aos recursos naturais e à história da população. Isso

se deve, pois não se trata apenas dos prejuízos materiais, como casas e



carros, algo que o Estado pode, facilmente, ressarcir. O maior problema está

relacionado  ao  trauma deixado  nas  vítimas,  às  vidas  perdidas,  algo  que  a

indenização não será capaz de suprir.

Válido dizer, ainda, que a tragédia não teria ocorrido se a exploração

tivesse  ocorrido  baseada  em  critérios  técnicos,  observados  os  deveres  de

cuidado necessários para evitar o que ocorreu, que para muitos historiadores,

ficou conhecido como o maior acidente ambiental da história brasileira.

Por  fim,  conclui-se,  também,  que o  acidente  ocorreu,  em grande

parte,  pela  busca  desenfreada  do  homem  pelo  lucro,  levando-o  a  tomar

medidas inconsequentes a fim de alcançar esse fito, como não adotar plano

emergencial  apto  a  evitar  ou  amenizar  as  consequências  advindas  do

rompimento,  configurando,  assim,  uma  clara  evidência  de  que,  ainda  hoje,

existem  ideias  retrógradas,  de  pessoas  ou  empresas  que  colocam  seus

interesses  individuais  à  frente  do  direito  fundamental  ao  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado  comprometendo,  consequentemente,  o  direito

fundamental à vida.
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