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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

01-Responsabilidade Civil das Pessoas Físicas:

Deu-se em cinco fases históricas:

• 1ª fase - a responsabilidade civil apresenta uma evolução sobre várias

vertentes, principalmente sobre a sua expansão e os seus fundamentos.

Nos primórdios da humanidade vigorava a vingança coletiva, ou seja,

qualquer ato ou fato praticado contra determinada pessoa, gerava uma

reação coletiva contra o agressor pela ofensa praticada. Toda a sociedade

se vingava.

• 2ª fase – em um segundo momento o homem passou a reagir

individualmente, isto é vingança privada, em que o homem fazia justiça

com as próprias mãos, ou seja, a reparação do mal pelo mal. Essa fase foi

durante o famoso sistema de talião que tinha a seguinte máxima. “Olho por

olho, dente por dente”.

• 3ª fase – posteriormente na idade média, as sanções das ações ou

omissões foram aplicadas aos danos causados por omissão ou verificados

sem o estrago físico e material da coisa.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

01-Responsabilidade Civil das Pessoas Físicas:

• 4ª fase – com o advento do Código Civil de 1916 a responsabilidade

passou a ser subjetiva, ou seja, deveria ser analisado se houve culpa

(negligência, imprudência ou imperícia) pelo transgressor.

• 5ª fase – a atual redação da responsabilidade civil se encontra elencada

no novo Código Civil, em seu artigo 927 usque 954, onde a

responsabilidade é objetiva, não se questionando a culpa.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

02-Responsabilidade das Pessoas Jurídicas de Direito Público:

Passou por três fases históricas:

1ª fase – irresponsabilidade do Estado: se o funcionário público causasse

dano a alguém, somente ele responderia por esse dano. Essa fase existiu

enquanto durou a Monarquia, e era representada pela célebre frase The

King do no wrong. No Brasil, essa fase terminou com a edição do Código

Civil de 1916;

2ª fase – artigo 15 do Código Civil de 1916: a responsabilidade do Estado

passou a ser subjetiva, ou seja, a vítima precisava provar a culpa do

funcionário para que o Estado fosse obrigado a indenizar pelo dano;

3ª fase – Constituição de 1946: a responsabilidade do Estado foi

regulamentada, passando a ser tratada como Direito Público (Fase

Publicista). A responsabilidade do Estado passou a ser objetiva, sendo

regulada como matéria constitucional. A partir dessa modificação, a vítima

não precisava mais se preocupar em provar a culpa do funcionário,

somente deveria provar que sofreu um dano e a relação de causalidade

entre esse dano e o ato de algum funcionário público no exercício de suas

funções ou pela execução de um serviço público.



03- CONCEITO

A responsabilidade civil consiste numa obrigação imposta a uma pessoa

para ressarcir os danos decorrentes de sua ação ou omissão perante

terceiras pessoas atingidas direta ou indiretamente.

O artigo 927 do Código Civil preceitua que, aquele que por ato ilícito

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

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade é regulada pelo

disposto no Código Civil atual, nos artigos 927 ao 954.



04-RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL

A Lei n 6.938/81, em seu artigo 4 , VII, prevê que a política nacional do

meio ambiente visará:

VII- à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou

indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização

de recursos ambientais com fins econômicos.

O artigo 14, 1 da Lei n 6938/81 preceitua que, o poluidor é obrigado

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

meio ambiente e a terceiros.

Neste sentido, a responsabilidade da reparação é do poluidor, sendo esta

objetiva, não dependendo de culpa e quando atinge terceiros ou meio

ambiente, ele, também, será responsável objetivamente.



05-DANO AMBIENTAL

Dano pode ser considerado como um efetivo prejuízo sofrido pela vítima de

um ato.

Divisão:

• patrimonial (material): atinge os bens da pessoa ou uma coletividade de

pessoas;

• extrapatrimonial (moral): atinge a dignidade, a honra, ou seja, ofende os

direitos da personalidade.

O dano pode ser:

• direto: é aquele que atinge uma pessoa determinada, sem causar

prejuízo a terceiro.

• indireto: chamado de dano em ricochete, que é aquele que atinge uma

pessoa, mas, indiretamente, atinge um terceiro. Exemplo: poluir um rio que

passa em várias cidades.



5.1-Danos Ambientais derivados de condutas comissivas do Estado

 Na hipótese de conduta comissiva do Estado o direito pátrio consagra o

princípio da responsabilidade objetiva;

 CF/88 prevê que “ As pessoas jurídicas de Direito Público, Direito Privado e

seus agentes,nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

 Deve-se evitar a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos em

danos ambientais causados pelo Estado.

Todo ato comissivo da Administração que resulte dano ambiental enseja

sua responsabilidade objetiva, admitida apenas a excludente da força

maior, que pode ser um fato ou evento decorrente da ação da

administração.



5.2-Danos Ambientais derivados de condutas omissivas do Estado

 Em matéria de danos decorrentes de condutas omissivas do Estado em

geral, prevalece na doutrina nacional o entendimento de que deve ser

aplicado o princípio da responsabilidade subjetiva.

 Ex. Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do

Estado( o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente)

aplica-se a responsabilidade subjetiva .

 O Estado só pode ser responsabilizado se descumpriu dever legal que lhe

era imposto.

 Somente uma análise judicial poderá verificar, se a Administração Pública

estava, ou não, obrigada a impedir o dano, agindo de forma preventiva e no

dever de cautela.

 Neste caso é necessário demonstrar a culpa por negligência, imprudência

ou imperícia no serviço ensejador do dano, quando o Estado deveria ter

agido com cautela.

 Ex. Os tribunais tem responsabilizado o Estado por danos causados por

inundações devidas a chuvas intensas, quando a limpeza das bocas-de-

lobo, das galerias de águas pluviais e das canalizações dos córregos não

foi efetivada a tempo, antes da previsível precipitação.



06-Responsabilidade Solidária do Estado

 A omissão ou à inércia da Administração ocasiona a responsabilidade

solidária em relação ao poluidor ou causador do dano ambiental.

 Se os atos de licenciamento, fiscalização e controle não se deram dentro

dos critérios legais previstos, é de se considerar que houve mau

funcionamento do serviço, decorrente da ilegalidade dos atos

administrativos, surge a responsabilidade do Poder Público.

 Mas e se os danos ambientais decorrem de atividades, que mesmo

prejudiciais ao ambiente, tenha sido perfeita e regularmente licenciada,

desenvolvida e fiscalizada? Sabemos que a eventual licitude da atividade

poluidora não serve de fundamento para desonerar o poluidor da obrigação

de responder pelo dano ambiental que tenha causado.

 Mesmo assim o Poder Público deve responder solidariamente com o

particular, para compelir-lo a ser prudente, orientar e ordenar a saúde

ambiental.



06-Responsabilidade Solidária do Estado

 Nos termos no art. 37 § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil

do Estado está pautada na teoria do risco administrativo, em conformidade

com a qual responsabilidade civil dos entes públicos configura-se com a

ocorrência do dano, a conduta comissiva ou omissiva do agente público no

exercício da atividade pública e o nexo de causalidade entre o dano e a

atividade exercida pelo Poder Público.

 Considerando, então, estas duas particularidades da responsabilidade civil

do Estado pelos danos causados ao meio ambiente e ressaltando, ainda,

que pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, art. 14 § 3º, IV,

poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de

degradação ambiental, podemos concluir que o ente público é responsável

não apenas pelos danos que diretamente causar ao meio ambiente, mas

também pelos danos ambientais causados por terceiros que decorrerem da

falta de fiscalização ou, ainda, da expedição das licenças ambientais.



Nesta linha de raciocino, o jurista Édis Milaré (2004) ressalta que:

[...] Afastando-se da imposição legal de agir, ou agindo deficientemente,

deve o Estado responder por sua incúria, negligência ou deficiência, que

traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado que, por direito, deveria

sê-lo. [...]

Demais posicionamentos dos seguintes doutrinadores:

Paulo Affonso Leme Machado (2003) :

Para compelir, contudo, o Poder Público, a ser prudente e cuidadoso no

vigiar, orientar, e ordenar a saúde ambiental nos casos em que haja

prejuízo para as pessoas, para a propriedade ou para os recursos naturais

mesmo com a observância dos padrões oficiais, o Poder Público deve

responder solidariamente com o particular.



Vera Lúcia Rocha Souza Jucovsky (1996):

O licenciamento de atividade pela Administração acarreta a sua

solidariedade na indenização, de conformidade à teoria objetiva se houver

dano ou sacrifício especial ao meio ambiente.

Toshio Mukai (2004):

[...] a responsabilidade solidária pode exsurgir no caso de licenças (ou

autorizações) legais, pelo critério da teoria objetiva, desde que haja um

dano especial (sacrifício especial) ao meio ambiente, afetando certas e

determinadas pessoas da comunidade [...].



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

Acórdão pioneiro do STF:

“Dano causado à prédio vizinho.Responsabilidade Solidária do dono da

obra e do construtor.Recurso Extraordinário conhecido, mas não provido.”

(Rext nº 84.328, Rel. Min.Xavier de Albuquerque, por maioria, DJU,

02.09.77)

Na mesma linha, já incidindo para o âmbito do dano ambiental, o STF julgou

em 1978, o seguinte:

“Responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por dano

decorrente de culpa do empreiteiro na realização de obra pública.- A alusão

do artigo 107 da Constituição Federal a danos que os funcionários das

pessoas jurídica de direito público, nessa qualidade causarem não implica

não possam elas ser responsabilizadas solidariamente com o empreiteiro,

quando o prejuízo decorra da culpa deste, na realização de obra pública.E

isso porque essa alusão diz respeito,não necessariamente a que o ato que

diretamente tenha causado prejuízo haja sido praticado por funcionário,

atuando como tal, mas, sim a que este se prenda. É o que basta para

imputar-se o dano à pessoa jurídica de direito público.” (Rext nº 85.079,

Rel.Min. Moreira Alves, unânime, publ. DJU, 17.04.78)



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

A partir da Carta Magna de 1988, a responsabilização solidária do Estado,

frente ao dano ambiental, ganhou fôlego nos Tribunais Superiores.

No STF, como a Corte guardiã do texto constitucional, no aresto da lavra

do Ministro Celso de Melo, definiu que (....)"Meio ambiente — Direito à

preservação de sua integridade (CF, art. 225) — Prerrogativa qualificada

por seu caráter de metain „‟dividualidade — Direito de terceira

geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o postulado da

solidariedade — Necessidade de impedir que a transgressão a esse direito

faça irromper, no seio da coletividade, conflitos intergeneracionais.” (ADI

3.540-MC, DJ de 3-2-06)

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219


07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

O STJ, já expediu diversos Acórdãos onde se aplica de forma sistemática a

responsabilidade solidária do Estado, como podemos observar que: “(...)

O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do

meio ambiente. Na hipótese, o Estado, no seu dever de fiscalização,

deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo

relatório, bem como a realização de audiências públicas acerca do tema,

ou até mesmo a paralisação da obra que causou o dano ambiental.” (Resp

nº 604725, Rel. Min. Castro Meira, DJ-22.08.05, unânime)

Idem: Resp. nº 647493; Resp. nº 11074; Resp.nº 28222; Resp.nº

295797;Resp. nº 37354 e Resp. nº 67285.



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

Perante os Tribunais Regionais Federais, seguem a tendência da

aplicabilidade da responsabilidade solidária.

O TRF da 1ª Região, de jurisdição sobre o Amapá, na APELAÇÃO CÍVEL

Nº 2001.01.00.014371-2/GO, Rel. Des. Selene Almeida, referente ao caso

conhecido como “Césio 137 de Goiânia”, pugnou pela responsabilização

solidária dos entes públicos envolvidos nesse gravíssimo sinistro

ambiental. A ementa, assim traduziu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ACIDENTE

RADIOLÓGICO EM GOIÂNIA COM BOMBA DE CÉSIO 137. DANO

AMBIENTAL E PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PODER DE POLÍCIA,

FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM APARELHOS RADIOATIVOS.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA

UNIÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA.

(Cont.)



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.
ABANDONO DE MATERIAL RADIOATIVO POR PROPRIETÁRIO DA
CLÍNICA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. SOLIDARIEDADE
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRESTAÇÃO
DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS), OBRIGAÇÃO
DE DAR (PAGAMENTO AO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES
DIFUSOS).

• 1. (omissis);

• 2. (omissis);



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

3. (omissis);

• 4. A pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica. A
responsabilidade pela reparação do dano é atribuível a quem explora
a atividade que teria dado ensejo ao acidente. Se o dano é resultante
de ato ilícito, todos os que concorrem para o resultado são
responsáveis na reparação dos efeitos lesivos.

• 5. (omissis);

• 6. O acidente radiológico gerou a contaminação de vários locais
naquela cidade e ocasionou a coleta de quatorze toneladas de
material radioativo. O desastre ambiental produziu dano no passado,
está a produzi-los no presente e poderá continuar a produzi-los no
futuro, pois diversas conseqüências físicas poderão atingir pessoas
que tiveram contato com a radiação ou que a recebeu indiretamente
pela ascensão à atmosfera de átomos que se desintegraram no ar.

(Cont.)



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

• 7. (omissis);

• 8. (omissis);

• 9. (omissis);.

• 10. A identificação do nexo causal requer que se verifique em cada
caso concreto quem ou o que é a causa imediata ou mediata do dano
e que teve condições de impedi-lo para que o resultado não
ocorresse. (Cont.)
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• 11. Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade
é subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta
numa de suas três modalidades – negligência, imperícia e
imprudência, não sendo necessário individualizá-la, dada que pode
ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.

• 12. A falta do serviço (faute du service) não dispensa o requisito da
causalidade, vale dizer o nexo de causalidade entre a omissão
atribuída ao Poder Público e o dano causado.

• 13. (omissis);

• 14. (omissis);

(Cont.)



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

• 15. (omissis);

• 16. (omissis);

• 17. Agiu com negligência a autoridade sanitária estadual que não
fiscalizou o IGR nos termos do decreto regulamentar e da lei 6.437/77
(art. 10). O caso sub judice não diz respeito ao monopólio de comércio
radioisótopos artificiais e substâncias radioativas, mas de uso
indevido (abandono) de um aparelho radiológico em local de acesso a
transeuntes.

• 18. (omissis); 

(Cont.)



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

• 19. Se uma ou mais pessoas concorreram culposamente para que se 
produzisse o resultado, respondem solidariamente pelos danos. E 
responsabilidade solidária, significa que todos são responsáveis pela 
dívida, conforme se encontra expresso no parágrafo único do art. 896 
do Código Civil. A sentença atenta ao fato ao dispor que “a imputação 
da responsabilidade aos figurantes do pólo passivo deu-se na forma 
solidária (CC art. 1518)”. 

• 20. Como conseqüência na natureza solidária das atribuições
resultantes do ato ilícito é possível a atribuição ao Estado de Goiás
prestar assistência médica às suas vítimas e:

• (a) fazer atendimento especial médico-hospitalar, técnico-científico,
odontológico, psicológico às vítimas diretas e indiretas,
reconhecidamente atingidas, até a 3ª geração, como estava sendo
feita pela extinta Fundação Leide Neves;

• (b) fazer o transporte das vítimas em estado mais grave (do Grupo I)
para realização dos exames, caso necessário, em ambulâncias;

• (c) prosseguir o acompanhamento médico da população de Abadia de
Goiás – GO, vizinha ao depósito de rejeitos radioativos, bem como
prestar eventual atendimento médico, em caso de contaminação;

(Cont.)



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

• (d) efetivar sistema de notificação epidemiológica sobre câncer;

• (e) fazer o trabalho de monitoramento epidemiológico na população de 
Goiânia;

• (f) manter na cidade de Goiânia centro de atendimento específico para as 
vítimas do césio 137, com médicos especializados como era feito pela 
extinta FUNLEIDE;

• (g) desenvolver um programa de saúde especial para crianças vítimas 
diretas ou indiretas da radiação.

• 21. (omissis); 

(Cont.)
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• 22. (omissis);

• 23. (omissis);

• 24.(omissis); 

• 25. (omissis); (Cont.)
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• 26. (omissis);

• 27.(omissis);

(Cont.)
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• 28. (omissis);

• 29. (omissis);

• 30. (omissis);

• 31. (omissis).”



07-Análise da Jurisprudência Ambiental Brasileira

• Nos TJ estaduais, o do DF, já expediu diversos acórdãos relativos ao tema, 
igualmente  como o do RS, vêm se destacando na discussão em tela.

• Em relação ao TJAP, até o presente momento nenhum julgado alusivo a 
responsabilidade solidária.

• Cabe destacar que no Amapá, em relação aos Juízos monocráticos, 
(Estadual e Federal), as decisões sobre essa ótica são inexistentes. 



08-Conclusão:

• A responsabilidade é solidária, podendo um ou ambos responder por toda 
a rede de causalidade do dano, cabendo ao que reparar integralmente o 
dano a ação de regresso contra os demais co-obrigados.

• Os dispositivos legais brasileiros relativos á proteção do meio ambiente são 
considerados internacionalmente como estando dentre os mais avançados.

• Apesar disso, é notório que a degradação do meio ambiente tem atingido 
níveis alarmantes no Brasil pelos seguintes motivos: falta de estrutura dos 
órgãos administrativos ambientais, falta de educação ambiental do público 
em geral, falta de continuidade de políticas públicas ambientais.

• O Poder Público tem o dever de zelar pelo bom e correto funcionamento 
das atividades que possam causar danos ecológicos, vigiando e orientando 
os particulares para que estes estejam sempre em acordo com as normas. 



08-Conclusão:

• As questões tratadas em ações judiciais que tratam de danos  ambientais 
são de intenso conflito.

• Os princípios constitucionais, não raras  vezes, são questionados e colidem 
entre si.

• A partir de uma exploração desenfreada dos recursos naturais e com o 
uso do ambiente natural, leva-nos a traçar um quadro na queda  da  
qualidade  de  vida  em  razão  do meio  ambiente sofrer impactos com a 
atividade potencialmente poluidora. 



ESTADO DO AMAPÁ x RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:CONJECTURAS 

• O Estado do Amapá, possui um arsenal de 37 (trinta e sete) leis de cunho
ambiental, relativos ao período de 1993-2006. (Chagas, 2008)

• Exercício de futurologia: Como os entes federativos (Estado e Municípios
amapaenses) podem evitar e/ou mitigar as obrigações judiciais decorrentes
da responsabilidade solidária por danos ambientais.

• Educação Ambiental como matéria obrigatória no ensino fundamental;

• Fóruns permanentes de discussões sobre os problemas do meio
ambiente e apresentação de soluções;

• Criação de ONG´s de defesa do meio-ambiente;

• Capacitação de pessoal dos órgãos fiscalizadores;

• Estruturação física e material de suporte à fiscalização;

• Sair do discurso das políticas públicas de proteção ao meio ambiente;

• Busca de recursos junto aos organismos internacionais.



“Artigo XIII
Fica decretado que o dinheiro

não poderá nunca mais comprar

o sol das manhãs vindouras.

Expulso do grande baú do medo,

o dinheiro se transformará em uma espada fraternal

para defender o direito de cantar

e a festa do dia que chegou.”

(Estatuto do Homem, Thiago de Mello. Santiago do Chile, abril de 1964)
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