
RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANO AMBIENTAL



O QUE É RESPONSABILIDADE?O QUE É RESPONSABILIDADE?

S.f. 1. Qualidade de responsável. 2. Dir. 
Obrigação geral de responder pelas 
conseqüências dos próprios atos ou conseqüências dos próprios atos ou 
pelas dos outros. (Michaelis)



O QUE É DANO?O QUE É DANO?

Lesão de interesses juridicamente 
protegidos. É toda ofensa a bens de 
interesse alheios protegidos pela ordem interesse alheios protegidos pela ordem 
jurídica.

DANO AMBIENTAL: lesão aos recursos 
ambientais, causando degradação e 
desequilíbrio ecológico.



CONCEITUAÇÃO CONCEITUAÇÃO LEGAL DE DANO AMBIENTALLEGAL DE DANO AMBIENTAL

•prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população;

A alteração adversa das características do meio 
ambiente, resultante de atividades humanas que 

direta ou indiretamente:

bem-estar da população;

•criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas;

•afetem desfavoravelmente a biota;

•afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente;

•lancem matérias ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos;



TIPOS DE DANO AMBIENTALTIPOS DE DANO AMBIENTAL

Amplitude do bem protegido

Reparabilidade e o interesse envolvido

Extensão do dano

Interesses objetivados



DANO QUANTO À AMPLITUDE DANO QUANTO À AMPLITUDE 
DO BEM PROTEGIDODO BEM PROTEGIDO

Considera-se a amplitude de conceito 
que se dê ao meio ambiente: restrito, 
amplo ou parcial.amplo ou parcial.

a) Dano ecológico puro (restrito);
b) Dano ambiental (amplo)
c) Dano ambiental individual ou reflexo 

(parcial).



DANO QUANTO À REPARABILIDADE DANO QUANTO À REPARABILIDADE 
E INTERESSE ENVOLVIDOE INTERESSE ENVOLVIDO

Leva-se em conta a reparação do 
interesse do proprietário do bem ou o 
interesse difuso da coletividade na interesse difuso da coletividade na 
proteção do bem ambiental.

a) Dano de reparabilidade direta;
b) Dano de reparabilidade indireta.



DANO QUANTO À SUA DANO QUANTO À SUA 
EXTENSÃOEXTENSÃO

Considera-se a lesividade verificada no 
bem ambiental.

a) Dano ambiental patrimonial;
b) Dano ambiental extrapatrimonial ou 

moral.



DANO QUANTO AOS DANO QUANTO AOS 
INTERESSES OBJETIVADOSINTERESSES OBJETIVADOS

Consideram-se os interesses 
objetivados na tutela jurisdicional 
pretendida.pretendida.

a) Dano ambiental de interesse da 
coletividade;

b) Dano ambiental de interesse 
subjetivo fundamental;

c) Dano ambiental de interesse 
individual



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Constituição/88:Constituição/88:

Art. 225 [...]Art. 225 [...]Art. 225 [...]Art. 225 [...]

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



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Código Civil:Código Civil:

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



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Código Civil:Código Civil:

Art. 927. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 
187), causar dano a outrem, fica obrigado a 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo.
Art. 942. Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou 
violação do direito de outrem ficam sujeitos à 
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver 
mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação.
Art. 944. Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 
dano.



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Política Nacional do Meio Ambiente               Política Nacional do Meio Ambiente               
(Lei 6.938/81):(Lei 6.938/81):

Art. 14[...]Art. 14[...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividadeterceiros, 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.



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98):Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98):

Art. 3º Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto 
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida 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. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas 
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
coautoras ou partícipes do mesmo fato.
Art. 4º Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente.



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98):Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98):

Art. 4º Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente.
Art. 27. Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial 
ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser 
formulada desde que tenha havido a prévia composição prévia composição 
do dano ambientaldo dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, 
salvo em caso de comprovada impossibilidade.



TUTELA LEGALTUTELA LEGAL

LEI NLEI Noo 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.

Art. 1º Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados: 
l - ao meio-ambiente;
[...]



RESPONSABILIDADE OBJETIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
AMBIENTALAMBIENTAL

Conduta do infrator

Ocorrência do dano

Nexo de causalidade

Fundada no risco integral

Solidária



A SOLIDARIEDADEA SOLIDARIEDADE

“A indenização por danos 
causados a imóvel vizinho em 

decorrência de poluição 
industrial não é afastada ou industrial não é afastada ou 
diminuída pela existência de 
outras fontes poluidoras na 

localidade, pois há solidariedade 
entre os co-autores do dano, 

podendo a vítima acionar 
isoladamente cada um deles, 

exigindo do escolhido o total da 
indenização”

(1º TACSP – RT 628/138)



FORMAS DE REPARAÇÃOFORMAS DE REPARAÇÃO

Reparação específica -
Restauração natural

Compensação

Indenização



APLICAÇÃO DA REPARAÇÃOAPLICAÇÃO DA REPARAÇÃO

“Ação Civil Pública. Dano 
ambiental. Firmada a 

responsabilidade por dano 
ambiental de empresa química, ambiental de empresa química, 
as obrigações cominatórias e 

indenizatórias impostas 
cumulativamente têm em mira a 

abrangência do prejuízo 
causado, considerado 

irreversível”
(TJSP – LEX 212/126)



DANO MORAL AMBIENTALDANO MORAL AMBIENTAL

“Poluição Ambiental. Ação Civil Pública formulada 
pelo Município do Rio de Janeiro. Poluição 

consistente em supressão da vegetação do imóvel 
sem a devida autorização municipal. Cortes de 
árvores e início de construção não licenciada, 

ensejando multas e interdição do local. (...) Reforma 
da sentença para inclusão do dano moral 

perpetrado a coletividade. Quantificação do dano 
moral ambiental razoável e proporcional ao prejuízo 

coletivo. A impossibilidade de reposição do 
ambiente ao estado anterior justificam a 

condenação em dano moral pela degradação 
ambiental prejudicial a coletividade. Provimento do 

recurso”.
(TJRJ - Apelação Cível nº 2001.001.14586 )
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