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RESUMO: os reflexos nocivos da atividade humana, que é realidade 

visível, é uma questão que demanda atenção de todos, principalmente dos 

envolvidos na área jurídica e ambiental. Nesta constatação, é concebido o direito a 

um meio ambiente sadio como um dos direitos de quarta geração, direitos de 

ordem pública titularizados por direitos difusos.  
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ABSTRACT: The harmful consequences of human activity, which 

is actually visible, it is an issue which demands attention from everyone, 

especially those involved in the legal and environmental. This finding, it 

is designed the right to a healthy environment as a fourth-generation rights, rights of 

public securities by diffuse rights.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os reflexos nocivos da atividade humana é uma realidade inegável, uma 

questão que merece atenção e ação de todos.  

O texto constitucional de 1988 estabelece no artigo 225, o direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, prescrevendo uma série de obrigações 

ao Poder Público e as pessoas físicas e jurídicas. Com isso, estabelecendo a base 

para toda a legislação ambiental. 

A responsabilidade em matéria ambiental é um mecanismo processual que 

garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais, a 
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coletividade. Por isso, aquele que exerce uma atividade uma atividade 

potencialmente poluidora ou que implique risco a alguém, assume a 

responsabilidade pelos danos oriundos do risco criado. 

Neste sentido, a responsabilidade será objetiva quando a lei previr esta 

possibilidade (legislação específica) e também quando uma atividade criar riscos 

para os direitos de outrem, quando da existência de um dano, mesmo que ainda 

não concretizado. Tendo como fundamento à teoria do risco criado, pode-se 

atribuir ao poluidor, o dever de reparar danos que venham a se materializar 

futuramente ou de manifestação tardia.  

Para que a configuração da responsabilidade é preciso a existência do 

dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza onde há o que 

reparar.  

Diante disso, o presente artigo pretende tratar especificamente da 

responsabilidade ambiental e o princípio do poluidor pagador.   

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1. A responsabilidade ambiental  

 

O aspecto para que deve se atentar é concernente as feições da 

responsabilidade ambiental in genere, percebida com a imputação de implicações 

ao infrator da legislação ambiental. Juridicamente, a infração ambiental pode ter 

repercussão em três esferas distintas e independentes, embora uma possa, 

eventualmente, ter repercussão em outra. Dessa forma, a infração de normas 

ambientais poderá ter reflexos penais, civis e administrativos.  

Em matéria ambiental a responsabilidade observa alguns critérios que a 

diferenciam de outros ramos do Direito. De acordo com o artigo 225, §3 da 

Constituição Federal de 1988, a responsabilidade pelos danos ambientais é 

objetiva: “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”. 

A Constituição Federal de 1988 no capítulo dedicado ao Meio Ambiente 

estabelece como forma de reparação do dano ambiental três tipos de 

responsabilidade como citadas, ou seja, civil, penal e administrativa, todas 

independentes e autônomas entre si. Portanto, com uma única ação ou omissão 

podem-se cometer os três tipos de ilícitos autônomos e também receber as 

sanções cominadas. 

Esses reflexos têm consequências jurídicas diversas, e a apuração das três 

modalidades de responsabilidade não é realizada pelo mesmo órgão, e está 

submetida a regimes específicos, embora tenham pontos em comum.  

Da mesma forma, a apuração da responsabilidade em uma esfera pode ter 

reflexos em outra eventualmente. No caso da condenação criminal, torna certa a 

obrigação de reparar o dano.  

A responsabilidade civil impõe a obrigação de o sujeito reparar o dano que 

causou a outrem. É o resultado de uma conduta antijurídica, seja de uma ação, 

seja de uma omissão, que se origina um prejuízo a ser ressarcido. 

A teoria do risco integral (MANCUSO, 1996) não é adotada, com exceção 

das áreas especificadas pelo legislador, no Direito Ambiental a doutrina pátria 

adere a essa teoria, e não admite nenhum tipo de excludentes nos casos de danos 

ao meio ambiente. Por conseguinte, o dever de indenizar independe da verificação 

da culpa do agente, se constituindo numa solução apropriada para a garantia dos 

direitos das vítimas em se tratando de danos ambientais. 

Da mesma forma, o artigo 14, §1 da Lei 6.938/81(Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente) adotou a teoria objetiva da responsabilidade civil: “Sem obstar a 

aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente 

da existência da culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 



A legislação reconhece o risco como fundamento da indenização. Tanto 

que o Novo Código Civil, no artigo 927 prevê expressamente a possibilidade de 

reparação do dano em face do risco criado (SILVEIRA, 2004):  

 

Artigo 927 - Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 
obrigado repara-lo. 

Parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem”. 

 

Acrescenta-se, ainda, que o Princípio 13 da Declaração do Rio de Janeiro 

(1992) determina que “o Estado deverá estabelecer sua legislação nacional no 

tocante à responsabilidade e indenizações de vítimas de poluição e de outras 

formas de agressão ao meio ambiente”. Cada Estado, portanto, deverá elaborar 

um sistema de prevenção e também de reparação dos danos ambientais causados 

por atividade dentro de sua jurisdição, a fim de evitar danos ao meio ambiente de 

outros Estados. 

A ilustre Maria Alice da Rocha (2000, p. 140) traz especificamente: 

“Em matéria de direito ambiental a responsabilidade é objetiva, 
orientando-se pela teoria do risco integral, segundo a qual, quem 
exerce uma atividade da qual venha ou pretende fruir um benefício, 
tem que suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, 
independentemente da culpa. Com sua atividade, ele torna possível 
a ocorrência do dano (potencialmente danosa). Fala-se em risco 
criado, responsabilizando o sujeito pelo fato de desenvolver uma 
atividade que implique em risco para alguém, mesmo que aja 
dentro mais absoluta normalidade” (ROCHA, 2000, p.140). 

 

A responsabilidade surge a partir do momento que o agente se sujeita a 

exercer uma atividade de risco, independentemente de culpa, e venha ocorrer o 

dano, Todas estas peculiaridades da responsabilidade civil ambiental são importantes, 

pois trazem segurança jurídica, pelo fato do poluidor assumir todo o risco que sua 

atividade produzir; a existência da atividade aliada à do nexo causal entre essa atividade e 



o dano, assegura o dever de indenizar. Tão importante quanto a certeza da imputação 

(vocação repressiva) é a vocação preventiva da responsabilidade civil, de fazer com que o 

provável poluidor evite o dano ao meio ambiente. 

A responsabilidade administrativa é objetiva, consoante ao artigo 14, § 1º da 

Lei 6.938/81, que resulta da infração às normas administrativas, sujeitando-se ao 

infrator a uma sanção de natureza, também, administrativa. 

Na responsabilidade administrativa, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, 

independe da intenção do agente para haver responsabilização. Exclui-se, então, 

como requisito necessário à culpabilidade para integração do tipo punível de 

caráter administrativo, visto que o infrator é obrigado ao dano causado ao meio 

ambiente, afetado por sua atividade independentemente de existência de culpa, 

conforme previsto na legislação em seu Art. 2º, §10, do Decreto 3.179/99. 

A reparação dos danos ambientais é solidária, neste sentido qualquer um 

dos agressores poderá ser acionado de forma isolada visando à reparação dos 

danos. Os danos causados ao meio ambiente poderão ser individuais ou coletivos, 

morais ou patrimoniais. 

2.2 Princípio do poluidor pagador 

2.2.1 Previsão legal do Princípio do Poluidor-Pagador no ordenamento 

jurídico  brasileiro  

Inicialmente, a Declaração do Rio de Janeiro adotou, em seu Princípio n° 16, 

o Princípio do Poluidor-Pagador, ao afirmar que: 

 

“As autoridades nacionais devem procurar assegurar a 
internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, levando em conta o critério de quem contamina, deve, 
em princípio, arcar com os custos da contaminação, levando-se em 
conta o interesse público e sem distorcer o comércio e os 
investimentos internacionais”. 

 



No Brasil, a Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, também adotou o 

referido princípio, ao assinalar como uma dos fins da Política Nacional do Meio 

Ambiente “a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos 

ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.” 

Além disso, o Princípio do Poluidor-Pagador fora recepcionado pela 

Constituição Federal no seu art. 225, parágrafo 3o, que prescreve: “As atividades e 

condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados.” 

2.2.2 Aspectos normativos e fundamentos do Princípio do Poluidor-

Pagador 

O Princípio do Poluidor-Pagador é um princípio normativo de caráter 

econômico, ao imputar ao poluidor os custos decorrentes da atividade poluente. 

Porém, para os resultados positivos na proteção do meio ambiente é preciso uma 

nova formulação desse princípio, ou seja, ele deve ser considerado “uma regra de 

bom senso econômico, jurídico e político” (ARAGÃO, 1997). 

O poluidor deve arcar com os custos das medidas necessárias para 

assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável.  

Importante mencionar que, não é exclusivamente um princípio de 

responsabilidade civil, pois abrange, outras dimensões. Igualmente, não é um 

princípio que “autoriza” a poluição ou que permita a “compra do direito de poluir”, 

porque ele envolve o cálculo dos custos de reparação do dano ambiental 

(dimensão econômica) a identificação do poluidor para que o mesmo seja 

responsabilizado (dimensão jurídica), e por fim, é um principio orientador da política 

ambiental preventiva. 

O objetivo maior do princípio do poluidor pagador é fazer não apenas com 

que os custos das medidas de proteção do meio ambiente (as externalidades 

ambientais) –sejam suportados pelos agentes que as originaram, mas também que 

haja a correção e/ou eliminação das fontes potencialmente poluidoras.  



Resumidamente, o Princípio do Poluidor-Pagador tem três funções 

primordiais: a de prevenção, reparação e a de internalização e redistribuição dos 

custos ambientais. 

“Se o que está em causa é prevenir, interessa, sobretudo a regulamentação 

das atividades potencialmente lesivas do ambiente, antes que a lesão ou até o 

perigo de lesão tenha lugar. Um direito repressivo ou sancionatório aparece 

normalmente depois do mal feito com a irremovibilidade do dano respectiva” 

(MUKAI, 1988). 

Em alguns casos, mesmo sendo aplicada as medidas de prevenção, o dano 

ambiental pode ocorrer, quando ultrapassar a margem de segurança dos padrões 

ambientais previamente estabelecidos. Deste fato, decorrem duas constatações: 

Ressalta-se, ainda, que o instituto do direito adquirido em se tratando da 

preservação do meio ambiente não pode aceitar a violação das normas ambientais. 

Para a abrangência desta questão explicitaremos um exemplo: “uma indústria, 

previamente licenciada, deve ser frequentemente monitorada e adequar-se aos 

novos padrões ambientais e tecnológicos sob pena de cassação da licença”. A 

constatação deste fato demonstra que “devem ser abolidos os direitos adquiridos” 

a fim de que não seja consagrado o direito de poluir naquelas atividades que já 

estão em funcionamento. 

Ressalta-se, que o poluidor tem o dever de reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência da culpa. Se na 

teoria subjetiva da responsabilidade, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre 

um e outro devem ser provados, na teoria objetiva, não se avalia a culpa do agente 

poluidor, porque é suficiente a existência do dano e a prova do nexo de 

causalidade com a fonte poluidora. 

O dever de reparar, independentemente da existência da culpa, existe 

quando for verificada a existência de dano atual ou futuro. No dano futuro, embora 

subsistam dúvidas quanto sua extensão, gravidade ou dimensão, as medidas 

reparatórias já poderão ser implementadas, porque não há duvidas quanto a 



lesividade da atividade, mas apenas em relação ao momento de sua ocorrência do 

dano futuro (SILVEIRA, 1996). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como conclusão, a responsabilidade civil no Direito Ambiental pode ser 

assim resumida: objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, na inversão do 

ônus da prova e também no abrandamento da carga probatória do nexo de 

causalidade. 

Um dos pressupostos para a configuração da responsabilidade é a 

existência do dano, por conseguinte, a obrigação de ressarcir só se concretiza 

onde há o que reparar.  

De fato, a consagração da responsabilidade civil objetiva, na modalidade 

teoria do risco, é apenas o inicio de um longo caminho a ser percorrido pelo Direito 

Ambiental. Por isso, um modelo adequado à tutela do bem ambiental depende da 

aplicação da responsabilidade objetiva, mas, sobretudo, da inversão do ônus da 

prova e da atenuação da prova do liame de causalidade. 

Paralelamente, vimos o princípio do Poluidor-Pagador, que por ser um 

princípio orientador, não tem aplicação absoluta, o que não significa eximir a 

responsabilidade, civil, administrativa e penal dos poluidores. 

O Princípio do Poluidor-Pagador se revela um instrumento econômico e 

ambiental indispensável à preservação do meio ambiente .Isto porque ele tem uma 

vocação preventiva, à medida que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada 

pelo “potencial” poluidor, como também atua no campo da repressão, por meio do 

instituto da responsabilização. 

De fato, em matéria ambiental não é suficiente a aplicação de suas normas 

e nem de seus princípios orientadores.  

Diante do que o estudo trouxe, sobre a responsabilidade ambiental e o 

princípio do poluidor pagador, não é o que basta para resolver o problema 

ambiental, é indispensável a informação ambiental, participação e consciência 

ecológica , pois o dever de preservar o meio ambiente é de todos: pessoas física, 

jurídicas, órgãos públicos, poder público, entes federativos, assim impõe 



Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 225, caput o dever de defender e 

preservar para as presentes e futuras gerações. 
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