
Responsabilidade 

Civil Ambiental  

 

 Fernando Nabais da  Furriela 

Advogado 

ffurriel@furriela.adv.br  

mailto:ffurriel@santosfurriela.com.br


Legislação 

Ambiental 

Brasileira 

 

 

 

Constituição Federal 

Código Civil 

Legislação Especial 

 
 



Constituição  Federal 

 

 

 
• Art. 225, caput: “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. 

 



Código Civil 

• Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

  

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

dano a outrem, é 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”.     

 



Lei nº 6938, de 31 de Agosto de 

1981 

 

 

 

• Art. 14: “Sem prejuízo das penalidades definidas pela 

legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade 

ambiental sujeitará os transgressores: 

 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 

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

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

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 

ao meio ambiente”.       



Lei nº 9605, de 12 de Fevereiro de 

1998 

 

 
• 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 de sua 

entidade”. 

 

“Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 

co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. 



Lei nº 6404, de 15 de Dezembro de 

1976  

Dever de Diligência 

 

•  Art. 153: “O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o 

cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios”. 



RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

 

 

 
• Reclamou-se pois, uma mudança de modelo ante a 

insuficiência do sistema subjetivista em fornecer 

respostas adequadas e justas para o panorama então 

instalado. É nesse cenário que vem eclodir a 

denominada responsabilidade objetiva. Esta, ao 

contrário da responsabilidade subjetiva, fundamenta-se 

no risco inerente à atividade desempenhada pelo 

potencial causador do dano. Por isso, dispensa a prova 

da culpa para viabilizar a indenização. 



 

 

 

• “ A questão do dano ambiental e respectiva reparação 

ao lesado constitui, evidentemente, um dos mais 

inquietantes problemas da realidade tanto 

socioeconômico-política como técnica-jurídica do 

momento, problema este agravado pelos permanentes e 

progressivos fenômenos da generalizada degradação 

do patrimônio ambiental (natureza, cultural, do trabalho), 

com repercussões danosas tanto ao meio ambiente 

local, distrital, estadual ou nacional, com reflexos 

internacionais, com às pessoas e ao seu patrimônio”  
(Custódio, Helita Barreira. Uma introdução à Responsabilidade Civil por Dano 

Ambiental) 

REPARAÇÃO DO DANO 



CONCEITO DE CAUSADOR DO DANO 

 

 

 

Antônio H.V. Benjamin, ao comentar o 

dispositivo, assevera: “O vocábulo é amplo e 

inclui aqueles que diretamente causam o dano 

ambiental (o fazendeiro, o industrial, o 

madeireiro, o minerador, o especulador), bem 

como os que indiretamente com ele 

contribuem, facilitando ou viabilizando a 

ocorrência do prejuízo(o banco, o órgão público 

licenciador, o engenheiro, o arquiteto, o 

incorporador, o corretor, o transportador, para 

citar alguns personagens)”. 



RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

 

 

Em linhas conclusivas, tem-se que o Estado irá ser 

responsável solidariamente para com o particular se 

contribuir, direta ou indiretamente, com a realização 

do dano ambiental. Esta conduta pode resultar tanto 

de atos comissivos como omissivos. Em relação à 

Administração Pública, quando se estiver em exame 

prática de danos ao meio ambiente, prevalecerá, a 

exemplo do que ocorre com o particular, a teoria do 

risco integral.  



DANO MORAL AMBIENTAL 

 

 

 
O dano moral ambiental é perfeitamente admissível em nosso 

sistema. Além de contemplado expressamente no ordenamento 

jurídico. Sua aferição é até mais fácil do que no caso do dano 

moral individual, porquanto evidencia-se como um sentimento 

público de comoção e perturbação a determinada comunidade 

como decorrência da degradação ambiental. Além disso, difere 

do dano ambiental comum, o qual afeta o patrimônio ambiental 

em sua concepção material, enquanto o dano moral corresponde 

a um sentimento psicológico social adverso suportado por 

determinado grupo de pessoas.  



PASSIVO AMBIENTAL 

 

 
Passivo ambiental consiste no conjunto de 

dívidas e encargos monetariamente 

apreciáveis, atuais ou meramente contingentes, 

decorrentes do descumprimento de deveres 

impostos por normas do sistema jurídico 

ambiental e que oneram um patrimônio ou uma 

universalidade jurídica. 
  



DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 

 
A legislação ambiental, seguindo a opção de outros 

diplomas, houve por bem em tratar formalmente do tema. 

A Lei 9.605, de 12.02.1998, em seu artigo 4°, 

preconizou: “poderá ser desconsiderada a pessoa 

jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 

meio ambiente.” 


