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―[...]
Terra, és o mais bonito dos planetas
Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã
Canta, leva tua vida em harmonia
E nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã
Vamos precisar de todo o mundo prá banir do mundo a opressão
Prá melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois
Deixa nascer o amor
Deixa fluir o amor
Deixa crescer o amor
Deixa viver o amor
O sal da Terra‖.
(GUEDES, Beto; BASTOS, Ronaldo. O sal da Terra. São Paulo, EMI Odeon, 1981. 1 disco
sonoro).

RESUMO

Este estudo trata da proposição de critérios objetivos para serem utilizados em procedimentos
judiciais de indenização por danos ambientais. O método empregado foi o teórico
documental, com técnica dedutiva por partir da compreensão de uma regra geral, neste caso a
responsabilidade civil ambiental, para se compreender um caso específico dessa
responsabilidade, neste caso a indenização pecuniária ambiental. O problema considerado no
presente estudo consiste em responder como a estimativa do valor monetário dos recursos
ambientais e, por consequência, a estimativa do valor monetário dos danos ambientais que
incidem sobre esses recursos podem auxiliar o Poder Judiciário no arbitramento de
indenizações em que se admite a imposição ao infrator de quantia a ser paga por causar danos
ambientais. Parte-se da hipótese de que o desconhecimento das metodologias de valoração
econômica ambiental por parte do Poder Judiciário, a dificuldade de internalização dos custos
ambientais no mercado dos recursos ambientais renováveis e a falta de critérios objetivos
compõem as causas que dificultam os juízes a utilizarem as estimativas advindas dessas
metodologias em suas decisões que dizem respeito à aplicação do princípio da indenização
pecuniária por danos causados ao meio ambiente. O objetivo específico do estudo consiste em
demonstrar como as metodologias de valoração econômica dos recursos e dos danos
ambientais contempladas pela economia ambiental e as metodologias desenvolvidas pelos
órgãos ambientais podem, nestes casos, subsidiar o Poder Judiciário. Os critérios objetivos
são propostos para facilitar a aplicação dos postulados normativos da razoabilidade e da
proporcionalidade nas ações judiciais que admitem a aplicação da indenização pecuniária
ambiental, tornando-a razoável e proporcional. A valoração econômica dos danos ambientais
decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG, serve como exemplo
de utilização dos critérios objetivos então estabelecidos.

Palavras-chave: Responsabilidade civil ambiental. Danos ambientais. Valoração econômica
ambiental. Indenização pecuniária ambiental. Proposta de critérios objetivos.

ABSTRACT

This study deals with the proposition of objective criteria to be used in judicial proceedings
for damages for environmental damages. The method used was the documentary theory, with
a deductive technique based on the understanding of a general rule, in this case environmental
civil liability, to understand a specific case of this responsibility, in this case the
environmental pecuniary indemnity. The problem considered in the present study is to
respond as the estimation of the monetary value of the environmental resources and, as a
consequence, the estimation of the monetary value of the environmental damages that affect
these resources can assist the Judiciary in the arbitration of indemnities in which the
Imposition on the offender of the amount to be paid for causing environmental damage. The
hypothesis is that the lack of knowledge of the methodologies of environmental economic
valuation by the Judiciary, the difficulty of internalizing environmental costs in the market for
renewable environmental resources and the lack of objective criteria compose the causes that
make it difficult for judges to use the Estimates derived from these methodologies in their
decisions that relate to the application of the principle of monetary compensation for damages
caused to the environment. The specific objective of the study is to demonstrate how the
methodologies of economic valuation of resources and environmental damages contemplated
by the environmental economy and the methodologies developed by environmental agencies
can, in these cases, subsidize the Judiciary. The objective criteria are proposed to facilitate the
application of the normative postulates of reasonableness and proportionality in lawsuits that
admit the application of environmental pecuniary compensation, making it reasonable and
proportional. The economic valuation of the environmental damage resulting from the dam
break in Fundão, in Mariana - MG, serves as an example of using the objective criteria then
established.

Keywords: Environmental civil liability. Environmental damage. Environmental economic
valuation. Environmental pecuniary indemnity. Proposal of objective criteria.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo desta dissertação é propor critérios objetivos para serem utilizados em
procedimentos judiciais de indenização por danos causados ao meio ambiente. As
dificuldades para estimar valores monetários que custeiam os danos ambientais não são
triviais se consideradas as metodologias elaboradas no âmbito acadêmico para dar preço de
mercado aos recursos ambientais ditos renováveis ainda antes de sua degradação. Nestes
escritos são ressaltados, então, como os órgãos e os profissionais que atuam na área ambiental
desenvolvem metodologias que facilitam o atendimento às demandas judiciais nas quais se
verificam as condições ecológicas e jurídicas para a aplicação da indenização pecuniária
ambiental na ocorrência da degradação de recursos ambientais.
Estimados os valores monetários para os danos ambientais através dessas
metodologias, as dificuldades, agora no âmbito do Poder Judiciário, ainda persistem, pois em
sua maior parte os valores estimados superam em muito a capacidade econômica do causador
dos danos ambientais. Essa situação ocorre porque as metodologias então elaboradas trazem
em suas fórmulas fatores que visam internalizar custos ambientais não considerados no
mercado dos recursos ambientais, custos esses por isso denominados externalidades. Essas
circunstâncias justificam, portanto, a proposição de critérios objetivos para facilitar a atuação
do Poder Judiciário naquilo que diz respeito à aplicação da indenização pecuniária ambiental.
No desenvolver da dissertação a indenização pecuniária ambiental é devidamente
posicionada dentro do contexto hierárquico existente no princípio da responsabilidade
ambiental em sua modalidade civil por ser, neste caso, a reparação ambiental o alcance final
almejado. A hierarquia existe pelo fato do gênero reparação ambiental, em sua aplicação,
comportar, nessa ordem, as espécies restauração, recuperação, compensação e, por fim, a
indenização pecuniária ambiental. Nesse proceder, através do método teórico documental,
com técnica dedutiva, essas espécies de reparação ambiental são contempladas neste trabalho
com um enfoque maior para a espécie indenização pecuniária.
A técnica empregada é a dedutiva por partir da compreensão de uma regra geral, neste
caso a responsabilidade civil ambiental, para que se compreenda um caso específico dessa
responsabilidade, neste caso a indenização pecuniária ambiental. Assim é que, concluída essa
introdução, o capítulo seguinte trata da responsabilidade civil ambiental no contexto
constitucional e legal.
Por ser a prática do princípio da reparação ambiental o objetivo estipulado para se
mensurar a efetividade da responsabilidade civil ambiental na Constituição da República
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Federativa do Brasil de 1988 (CR/1988) e nos documentos jurídicos que ampliam o conteúdo
constitucional, esse princípio – a reparação ambiental - é devidamente abordado no capítulo
que versa sobre a responsabilidade civil ambiental.
Nesse capítulo, o princípio da reparação ambiental é descrito no âmbito da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), sendo observadas suas relações com os princípios da
prevenção e do poluidor pagador. Abordam-se os desafios do Poder Judiciário frente às
questões ambientais com ênfase no reconhecimento do dano ambiental extrapatrimonial ou
dano moral coletivo que obriga o autor de danos ambientais a indenizar valores monetários
ainda não incorporados no mercado dos recursos ambientais. Tal situação leva,
necessariamente, ao estudo das relações dos postulados normativos da razoabilidade e da
proporcionalidade com o instituto da responsabilidade civil ambiental, por serem essas
metanormas invocadas na aplicação da indenização pecuniária ambiental.
O capítulo seguinte trata, brevemente, da economia ambiental com o objetivo de
ressaltar as metodologias de valoração econômica dos recursos ambientais. Resumem-se,
então, os métodos já desenvolvidos por essa disciplina para a valoração econômica dos
recursos ambientais e de seus respectivos serviços ecossistêmicos. A abordagem objetiva
apenas demonstrar como os conceitos e os parâmetros da economia ambiental subsidiam os
órgãos ambientais e os profissionais que militam na área de meio ambiente a adequarem e a
elaborarem metodologias que facilitam o exercício da valoração econômica do dano
ambiental e, por consequência, a estimativa de valores que atendam as demandas judiciais de
indenização pecuniária ambiental.
Pela importância que apresentam para as estimativas de indenização pecuniária
ambiental, os serviços ecossistêmicos são tratados em um tópico específico dentro do capítulo
sobre a economia ambiental. Nesse tópico, ver-se-á que a compreensão do conceito de
serviços ecossistêmicos é de grande valia para a compreensão das metodologias de valoração
econômica ambiental. Isso porque, além do recurso ambiental em si, as metodologias
desenvolvidas procuram mensurar também o valor econômico desses serviços. Esse valor
constitui as chamadas externalidades por representar os custos ambientais carentes de
internalização no mercado dos recursos naturais, com ênfase nos recursos denominados
renováveis – água, ar, solo, fauna e flora.
Isso feito, disserta-se então no capítulo seguinte sobre a elaboração e adequação das
metodologias de valoração econômica ambiental efetuadas pelos órgãos de meio ambiente.
Privilegia-se neste capítulo a elaboração de duas metodologias: uma desenvolvida pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), denominada ―proposta de critérios
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para valoração monetária de danos causados por derrames de petróleo ou de seus derivados no
ambiente marinho‖; e a outra desenvolvida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), denominada Valor da Compensação Ambiental em
Pecúnia (VCP).
Justifica-se a descrição dessas duas metodologias, embora existam outras já
elaboradas, por serem aplicáveis ao estudo de caso desenvolvido nesta dissertação consistente
na quantificação monetária dos danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de
Fundão, em Mariana – MG, aos 05 dias do mês de dezembro do ano de 2015. A partir de
dados fornecidos por documentos do IBAMA, um dos órgãos ambientais que monitora a
ocorrência do acidente desde o início, registram-se os danos ambientais para compreensão
técnica da extensão e intensidade alcançadas com o acidente. Em seguida, estima-se, por meio
das duas metodologias anteriormente mencionadas, o valor econômico para os danos
ambientais resultantes do rompimento da Barragem.
Na leitura do capítulo sobre a quantificação monetária dos danos ambientais
decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG, ver-se-á que a
estimativa monetária total para os danos ambientais ocasionados nos recursos naturais pelo
desastre de Mariana/MG consiste no somatório dos valores encontrados pelas duas
metodologias, ou seja, R$ 3.637.989.300.000,00 (CETESB) + R$ 220.097.960,00 (IBAMA),
resultando tal soma em R$ 3.638.209.397.960,00 (três trilhões e seiscentos e trinta e oito
bilhões e duzentos e nove milhões e trezentos e noventa e sete mil e novecentos e sessenta
reais). Esse valor estimado serve de base para o objetivo da dissertação, pois é utilizado para a
proposição de critérios objetivos para serem utilizados em procedimentos judiciais de
indenização por danos causados ao meio ambiente.
A proposição de critérios objetivos para serem utilizados em procedimentos judiciais
de indenização por danos ambientais é elaborada para facilitar os trabalhos dos peritos
judiciais e dos magistrados, tendo em vista as dificuldades desses profissionais na execução
dos procedimentos pertinentes à responsabilidade civil ambiental, possibilitando atender, em
maior abrangência, as funções judiciais.
Como já mencionado, as metodologias para estimativas do valor monetário do
recurso ou do dano ambiental formuladas no meio acadêmico ou pelos órgãos ambientais
apresentam valores pecuniários díspares em relação ao mercado dos recursos ambientais principalmente para os ditos renováveis como a água, o ar, o solo, a fauna e a flora. Ainda
assim, o que se pretende é que esses valores constituam parâmetros básicos para que o
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Poder Judiciário possa determinar, para o degradador do meio ambiente, indenizações
pecuniárias que guardam relação direta com a reparação do dano ambiental.
Os critérios objetivos são então propostos para facilitar a aplicação dos postulados
normativos da razoabilidade e da proporcionalidade nos procedimentos da indenização
pecuniária ambiental, de maneira a tornar razoável e proporcional os valores pecuniários
estimados pelas metodologias no cumprimento da incumbência judicial. Os critérios são
delineados com base na Lei nº 9.605/1998 que ―dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências‖ (BRASIL, 1998). A Lei, ao orientar a autoridade responsável pela aplicação das
penalidades, estabelece situações de análise da conduta e condições pessoais do infrator da
legislação ambiental, que permitem o estabelecimento de critérios objetivos no tratamento dos
casos concretos que adentram o Poder Judiciário, pertinentes aos crimes ambientais passíveis
de reparação.
Cumpre esclarecer que os critérios objetivos deste trabalho, para serem utilizados em
procedimentos judiciais de indenização por danos ambientais, são sugestões com vistas a
facilitarem as funções do Poder Judiciário em seu mister de efetivar o direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Nada impede, portanto, que os parâmetros, bem como
os fatores de redução utilizados, sejam alterados pelo julgador da lide de maneira a adequar o
valor a ser pago à capacidade econômica do infrator em obediência aos limites estabelecidos
pelo princípio do poluidor pagador, quais sejam: que aquele que danificar o meio ambiente
seja devidamente responsabilizado pelos danos causados e que, em contrapartida, se evite
espoliar o infrator em nome da causa ambiental.
Executadas as estimativas monetárias para os danos ambientais decorrentes do
rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG, e delineada a proposição de critérios
objetivos para serem utilizados nos procedimento judiciais que permitem a indenização
pecuniária ambiental, menciona-se a importância da indenização pecuniária ambiental como
instrumento da educação ambiental, ainda que informal, acrescida da relevância das
estimativas monetárias via metodologias da economia ambiental para a liquidação de sentença
no âmbito dos processos judiciais sobre questões ambientais.
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2 A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
As atitudes ou omissões das pessoas geram consequências positivas ou negativas para
si mesmas ou para outrem. A lei cunhada pelo físico inglês Isaac Newton no século XVII e
que confirma tal assertiva estabelece que ―quando um corpo A exerce uma força sobre um
corpo B, o corpo B reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo módulo, de mesma
direção e sentido contrário‖ (LUZ; ÁLVARES, 2003, p. 62). Em outras palavras, diz-se que
para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade.
Luz e Álvares (2003, p. 62) esclarecem que a lei, também conhecida como a ―lei de
ação e reação, foi elaborada pelo físico ao pensar na interação entre dois corpos ou objetos
sólidos, concretos‖ (LUZ; ÁLVARES, 2003, p. 62). As abstrações, portanto, não são
consideradas nessa lei, quando se estuda os fenômenos contemplados na ciência da Física.
Essa lei, através dos tempos, vem se tornando um adágio. Com isso, extrapola os
limites da ciência da Física para ser utilizada em outras áreas que dizem respeito à conduta
humana. A intenção, nesse caso, é dizer aos seres humanos que é preciso ponderar, pensar,
antes de se tomar qualquer decisão, pois, ao agir ou se omitir, consequências advirão em
virtude da decisão tomada.
Quando as consequências ou os resultados da decisão tomada são negativos para
outras pessoas, há que se responder por elas. Nesse sentido, a lei da ação e reação entra na
seara da abstração. Apreende-se que os resultados alcançados com as decisões previamente
tomadas não se restringem somente àquilo que diz respeito ao concreto, material ou
imediatamente mensurável, mas também ao que diz respeito às emoções, aos sentimentos
negativos causados em outrem.
A resposta ou ressarcimento a ser dado nesses casos pode ser analisado tanto no
campo da Moral quanto no campo do Direito. Uma análise difere da outra com base no
princípio da coerção, característica essa do Direito. Significa dizer que, enquanto na esfera da
Moral é o próprio sujeito que determina a sua conduta, de maneira a não prejudicar outras
pessoas em suas relações; na esfera do Direito, é a lei que impõe ao indivíduo o cumprimento
das normas que viabilizam uma conduta socialmente aceita.
Quanto à diferença entre Moral e Direito, assim pontua Reale (2002, p. 46):

O cumprimento obrigatório da sentença satisfaz ao mundo jurídico, mas continua
alheio ao campo propriamente moral. Isto nos demonstra que existe, entre o Direito
e a Moral, uma diferença básica, que podemos indicar com esta expressão: a Moral
é incoercível e o Direito é coercível. O que distingue o Direito da Moral, portanto,
é a coercibilidade. Coercibilidade é uma expressão técnica que serve para mostrar a
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plena compatibilidade que existe entre o Direito e a força (REALE, 2002, p. 46,
grifo do autor).

O princípio da responsabilização surge, portanto, da obrigação de se responder pelas
consequências negativas advindas da conduta humana. No âmbito do Direito, as sanções são
definidas juridicamente dentro da esfera penal, administrativa e civil. Essa tríplice
responsabilização é também observada nas questões que versam sobre o meio ambiente.
Quanto à responsabilidade civil em sentido genérico, no Brasil vige a Lei no
10.406/2002, que institui o Código Civil (CC/2002a). Importa, nesse caso, ressaltar os
dispositivos abaixo que, dentre outras classificações para o instituto da responsabilidade civil,
caracterizam-na como subjetiva e objetiva.
Os arts. 186 e 927, caput, da Lei no 10.406/2002 expressam a definição e o conteúdo
da responsabilidade civil subjetiva:

Art. 186 do CC/2002. 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 do CC/2002. 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 (BRASIL, 2002, grifo próprio).

A leitura dos dispositivos jurídicos acima evidencia a responsabilidade civil
subjetiva como regra e a responsabilidade civil objetiva como exceção. A consideração
pelo elemento culpa constitui o fundamento básico para diferir uma responsabilidade civil
da outra, visto que, nos casos que comportam a aplicação da responsabilidade civil
objetiva, a culpa não é considerada naqueles eventos em que se faz obrigatória a reparação.
Quanto ao assunto, assim se manifesta Pereira (1990, p. 35):
A essência da responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, na
pesquisa ou indagação de como o comportamento contribui para o prejuízo sofrido
pela vítima. Assim procedendo, não considera apto a gerar o efeito ressarcitório um
fato humano qualquer. Somente será gerador daquele efeito uma determinada
conduta, que a ordem jurídica reveste de certos requisitos ou de certas
características. Assim considerando, a teoria da responsabilidade subjetiva erige em
pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar o dano, o comportamento
culposo do agente, ou simplesmente a culpa, abrangendo no seu contexto a culpa
propriamente dita e o dolo do agente (PEREIRA, 1990, p. 35).

O parágrafo único do art. 927 da Lei no 10.406/2002 acima, por sua vez, ressalta que
haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, somente em duas
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situações: 1) nos casos especificados em lei, ou 2) quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Portanto, especificação em lei e a periculosidade da atividade que implique em risco
para os direitos de outrem condicionam a aplicação da responsabilidade civil objetiva.
A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), com seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, disposta na Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), determina que a
responsabilidade civil ambiental seja objetiva ao considerar o fato de que as atividades
desenvolvidas pelos seres humanos trazem em seu bojo a periculosidade que implica em risco
para os direitos de outrem. Nesse caso, portanto, não é feita a análise do elemento culpa.
A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, além de gozar do status de ser
um dos objetivos da PNMA, é enfatizada no art.14 da Lei nº 6.938/1981 que, ao tratar das
penalidades referentes à responsabilidade administrativa, salienta no § 1º:

Art.14 da Lei nº 6.938/1981. 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 sujeitara 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 (BRASIL,
1981, grifo próprio).

Ao dizer que a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
independe da existência de culpa, a Lei estabelece que a responsabilidade civil por dano ao
meio ambiente é objetiva, em detrimento da responsabilidade civil subjetiva. Como
anteriormente mencionado, a responsabilidade civil subjetiva constitui a regra e a
responsabilidade civil objetiva a exceção, no ordenamento jurídico brasileiro.
Em se tratando da responsabilidade civil subjetiva, para que surja o dever de indenizar
ou reparar, quatro elementos precisam estar evidentes, quais sejam: conduta humana (ação ou
omissão), nexo causal, dano e a culpa, com grande ênfase nesse último elemento.
Rodrigues (2002, p. 11), quanto à responsabilidade subjetiva, esclarece que:

[...] se diz ser subjetiva a responsabilidade quando se inspira na ideia de culpa e que
de acordo com o entendimento clássico a concepção tradicional a responsabilidade
do agente causador do dano só se configura se agiu culposa ou dolosamente. De
modo que a prova da culpa do agente causador do dano é indispensável para que
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surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é subjetiva, pois depende do
comportamento do sujeito (RODRIGUES, 2002, p. 11).

Na aplicação da responsabilidade civil objetiva, o elemento culpa, dentre os quatro
antes enumerados, não se faz necessário para a análise da obrigação de indenizar ou reparar,
conforme dispõe o § 1º do art. 14 da Lei nº 6938/81.
Da lição de Rodrigues (2002, p. 10) se extrai o resumo abaixo sobre a
responsabilidade objetiva:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do
dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer
tenha este último agido ou não culposamente (RODRIGUES, 2002, p. 10).

Freitas (2001, p. 26), ao dissertar sobre a responsabilidade objetiva, lança mão da Lei
nº 9.605/1998 - ―que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências‖ (BRASIL, 1998) - em
consonância com o Decreto nº 3.179, de 21/1999, esse revogado pelo Decreto nº 6.514/2008 ―que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências‖ (BRASIL, 2008).
Relata o autor (2001, p. 26):
Já o art. 2º, §10, do Regulamento, Decreto 3.179/99, de 21.09.99 determina que o
infrator é obrigado a reparar o dano independentemente da existência de culpa. É
dizer, a responsabilidade é objetiva e o dever de recuperar o meio ambiente decorre
da simples prova de prejuízo.
Esta foi a intenção do legislador, pois a Lei 9.605 de 1998, em momento algum faz a
distinção excluindo a responsabilidade de quem se houve com culpa. Aliás, há casos
em que a mera omissão já é o suficiente para configurar infração (FREITAS, 2001,
p. 26).

Objetivamente, na aplicação da responsabilidade civil ambiental, a análise é feita com
base somente nos três elementos que antecedem a culpa, ou seja, conduta humana (ação ou
omissão), nexo causal e dano.
Cavalieri Filho (2008, p. 145) deixa claro que:

[...] Se fosse possível invocar o caso fortuito ou a força maior [ou ainda a culpa
exclusiva da vítima e fato de terceiro] como causas excludentes da responsabilidade
civil por dano ecológico, ficaria fora da incidência da lei, a maior parte dos casos de
poluição ambiental, como a destruição da fauna e da flora causada por carga tóxica
de navios avariados em tempestades marítimas; rompimento de oleoduto em
circunstâncias absolutamente imprevisíveis, poluindo lagoas, baías, praias e mar;
contaminação de estradas e rios, atingindo vários municípios, provocada por
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acidentes imponderáveis de grandes veículos transportadores de material poluente e
assim por diante (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 145).

Pereira (1990, p. 35) destaca que a doutrina objetiva não se assenta nos elementos
tradicionais da responsabilidade civil (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro).
A responsabilidade civil objetiva se ―assenta na equação binária cujos polos são o dano e a
autoria do evento danoso‖. Importa, nesse caso, é verificar a ocorrência do evento e se dele
resultou dano para o direito de outrem. Salienta o autor que ―em tal ocorrendo, o autor do fato
causador do dano é o responsável‖ (PEREIRA, 1990, p. 35).
Para Diniz (2004, p. 48) ―a responsabilidade objetiva funda-se num princípio de
equidade, existente desde o direito romano: aquele que lucra com uma situação deve
responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi onus; ubi
commoda, ibi incommoda)” (DINIZ, 2004, p. 48, grifo da autora).
A relação cognata entre a palavra responsabilização e o verbo responder é clara. São
termos etimologicamente originários de uma mesma raiz. Leite e Ayala (2011, p. 121) citam
Custódio (1983, p. 16) e De Plácido e Silva (1982, p. 1224-1225) e esclarecem que ―a palavra
responsabilidade deriva etimologicamente de responsável, que se origina do latim
responsus, do verbo respondere (responder, afiançar, prometer, pagar), que transmite a ideia
de reparar, recuperar, compensar, ou pagar pelo que fez.‖ (LEITE; AYALA, 2011, p. 121,
grifos dos autores).
A importância do bem ambiental e as características do dano ambiental levaram o
legislador brasileiro a optar pela responsabilidade civil objetiva no tratamento das questões
que versam sobre a reparação do meio ambiente assim que danificado.
O princípio da responsabilidade civil ambiental, inserido na Constituição da República
Federativa do Brasil do ano de 1988 (CR/1988) através do art. 225, § 3º, guarda estreita
relação com o princípio do poluidor pagador, ao estabelecer que ―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‖ (BRASIL, 1988).
A leitura do dispositivo constitucional acima evidencia que a responsabilidade civil
ambiental vem expressa na obrigatoriedade de reparar os danos causados ao meio ambiente,
ainda que os infratores respondam penal e administrativamente pelos danos ambientais
ocasionados através de condutas ou atividades consideradas lesivas.
A independência mencionada no dispositivo constitucional deixa claro que as sanções
podem ser aplicadas em separado ou cumulativamente. Ressalta-se na expressão ―obrigação
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de reparar os danos causados‖ a característica básica da responsabilidade civil, pois esta se
encarrega exatamente da reparação dos danos originários da conduta humana.
Em análise ao Direito ambiental, Machado (2013, p. 409) argumenta que a disciplina
―engloba as duas funções da responsabilidade civil objetiva: a função preventiva –
procurando, por meio eficazes, evitar o dano – e a função reparadora – tentando reconstituir
e/ou indenizar os prejuízos ocorridos‖ [...]. (MACHADO, 2013, p. 409).
Em matéria ambiental, o objeto danificado é o meio ambiente e o sujeito prejudicado é
a coletividade. O art. 225 da CR/1988, caput, esclarece essa situação ao afirmar que ―todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida [...]‖ (BRASIL, 1988).
A lesão ao direito de toda a coletividade ocorre quando as condutas e atividades
afetam o meio ambiente, desequilibrando-o em qualquer um de seus componentes que por
interagir com outros elementos muitas das vezes dificultam mensurar a amplitude do dano
causado.
Quando se diz que a CR/1988 acolheu a responsabilização tríplice sobre o causador de
danos ao meio ambiente é porque a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a PNMA, já
disciplinava a matéria. Uma leitura mais atenciosa dessa Lei demonstra que, em sua
elaboração, o legislador federal deixou clara, ainda que resumidamente, a responsabilização
tríplice por danos ao meio ambiente.
O art. 14 da Lei nº 6.938/1981, nos incisos I, II, III e IV, trata da responsabilidade
administrativa ao determinar o que segue:

Art. 14 da Lei nº 6.938/1981. 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:
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e,
no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs,
agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento,
vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito
Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder
Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade (BRASIL, 1981).

Por sua vez, o art. 15 da Lei nº 6.938/1981 trata da responsabilidade penal, com os
seguintes dizeres:
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Art. 15 da Lei nº 6.938/1981. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade
humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo
existente, fica sujeito a pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100
(cem) a 1.000 (mil) MVR.
§ 1º - A pena e aumentada até o dobro se:
I - resultar:
a) dano irreversível a fauna, a flora e ao meio ambiente;
b) lesão corporal grave;
II - a poluição e decorrente de atividade industrial ou de transporte;
III - o crime e praticado durante a noite, em domingo ou em feriado.
§ 2º - Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as
medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas (BRASIL,
1981).

A CR/1988 e a Lei nº 6.938/1981 afirmam que os autores das atividades antrópicas
que causam danos ao meio ambiente respondem nas esferas civil, penal e administrativa. O
interesse principal destes escritos é a reparação do dano ambiental, competência da esfera
civil.
Dias (1994, p. 49) argumenta que ―os danos e a reparação não devem ser aferidos
pela medida da culpabilidade, mas devem emergir do fato causador da lesão de um bem
jurídico‖, entendendo haver desequilíbrio nos interesses em jogo ao se aplicar os parâmetros
que caracterizam a responsabilidade civil subjetiva em situações que comportam a aplicação
da responsabilidade civil objetiva.

2.1 A Política Nacional do Meio Ambiente e os princípios da prevenção e da reparação
ambiental

O estudo do Direito ambiental ressalta uma forte interação entre as questões sociais,
econômicas, ecológicas, espaciais e culturais. Esse ramo do Direito é, por isso, de relevante
interesse para os objetivos alicerçados na CR/1988. A autonomia dessa matéria vem
alicerçada nos princípios que hoje norteiam sua aplicação, bem como nos documentos
nacionais e internacionais que versam sobre a conservação ambiental, como tratados
internacionais, convenções, constituições, leis infraconstitucionais, decretos, etc.
Em consonância com o ordenamento jurídico e a doutrina brasileiros, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressalta a interação dos princípios que sustentam a
autonomia do Direito ambiental, expressa em vários dos seus julgados. A título de exemplo
colacionam-se abaixo excertos do REsp 605323/MG1.

1

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 605323/MG. Relator: Ministro José Delgado Primeira Turma. Diário de Justiça, Brasília, 17 out. 2005.
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PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER
E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º,
DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E
ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDORPAGADOR
E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. O sistema jurídico de proteção ao meio
ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e
infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos
princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral. Deles
decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de
variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e
não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de
recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário,
se cumulam, se for o caso.
(...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(BRASIL, 2005)

O resumo do julgado do STJ acima ressalta, parcialmente, aquilo que a legislação e a
doutrina jurídica expressam analiticamente em seus respectivos conteúdos ao versarem sobre
o Direito ambiental. Além de compor a base fundamental do sistema jurídico de proteção ao
meio ambiente, os princípios interagem com a finalidade de demonstrarem os diferentes
deveres e obrigações impostos ao Estado e à sociedade para que o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como estatui o art. 225 da CR/1988, seja concretizado. Deveres
e obrigações são matérias pertinentes ao princípio da responsabilidade ambiental.
Anteriormente já se expos que, antecedendo a promulgação da CR/1988, a Lei nº
6.938/1981 (Lei da PNMA) (BRASIL, 1981) já trazia dispositivos que contemplam a
responsabilidade civil por danos ao meio ambiente.
A contribuição da Lei nº 6.938/1981 para a autonomia da disciplina Direito ambiental
é notória pelos princípios nela estabelecidos e que compõem a estrutura do Direito ambiental.
Esses princípios norteiam a aplicação das normas ambientais. A interpretação e a aplicação
correta dos princípios estabelecidos pela Lei e incorporados na CR/1988 são fundamentais
para se alcançar um ambiente ecologicamente equilibrado e que gera uma sadia qualidade de
vida.
Com vistas a interpretar da maneira mais abrangente possível os princípios e as regras
que compõem a Lei no 6.938/1981 - Lei da PNMA, Barbosa e Nóbrega (2013, p. 182-183)
sugerem o método hermenêutico-sistêmico. Resumem o método conforme abaixo:

O método aplicado denomina-se hermenêutico-sistêmico e permite investigações
verticais, horizontais e laterais da PNMA em escala nacional. Esse método permite
interpretar e compreender os sentidos jurídicos das leis, dos decretos, das resoluções
e entender as características implícitas dos documentos, das instituições e das
entidades. Também lança seu foco para explicações científicas considerando
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aspectos sociais da realidade humana e ambiental, [...]. Informações jurídicas e não
jurídicas relacionadas com o meio ambiente devem ser compreendidas e expostas.
A dimensão hermenêutica interpreta os textos jurídicos e os documentos não
jurídicos, enquanto a dimensão sistêmica interliga as componentes jurídicas, sociais,
econômicas, técnicas, filosóficas, éticas e ecológicas (BARBOSA; NÓBREGA,
2013, p. 182-183).

Os autores acima (2013, p. 190), apesar da aparente abrangência do método,
esclarecem que este não está isento de limitações. Limitações estas impostas pelas interações
existentes nos ecossistemas e de difícil captação pelo saber humano. As alternativas
epistemológicas reinantes nas várias áreas do conhecimento humano carecem de maiores
estudos e compreensão para facilitarem a interpretação das relações ecológicas e, assim,
alicerçarem o Direito ambiental na busca do equilíbrio na relação homem-meio ambiente.
O art. 4º, inciso VII, da Lei no 6988/1981 ou Lei da PNMA, menciona os princípios da
recuperação e da indenização ambiental como componentes dos objetivos da PNMA e o art.
14 dessa mesma Lei, depois de estabelecer as penalidades às quais estarão sujeitos os
causadores de alteração ou de degradação ambiental, no § 1º, estabelece a obrigação de
reparar e/ou indenizar os danos causados. Abaixo os dispositivos legais:
Art. 4º da Lei no 6988/1981. 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.
Art. 14 da Lei no 6988/1981. 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 (BRASIL,
1981).

Dos dispositivos jurídicos supramencionados há de se chamar a atenção para o fato da
Lei da PNMA mencionar como obrigações impostas ao poluidor e ao predador a recuperação
ou a indenização, aplicadas, reitera-se, separadamente ou de maneira cumulativa. A
cumulação dos princípios se justifica em algumas situações de ocorrência do dano ambiental
pelo fato da aplicação de somente uma das maneiras de reparar não ser suficiente para
compensar o prejuízo causado ao meio ambiente por atividades antrópicas que o danifiquem.
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As características do dano ambiental condicionam a aplicação de mais de uma das
formas de repará-lo. A dificuldade de se mensurar a abrangência do dano ambiental constitui
uma das características que justifica a aplicação da recuperação ambiental, acrescida da
indenização. A abrangência diz respeito à dispersão espacial e ao número de vítimas –
elementos naturais e pessoas – atingidas.
Além da dificuldade de se mensurar a abrangência, a dificuldade para se reparar e/ou
valorar monetariamente o dano ambiental devem ser também consideradas na análise das
questões ambientais.
Mirra (2004, p. 90), ao definir e caracterizar o dano ambiental, leciona que

O dano ambiental, segundo entendemos, consiste na lesão ao meio ambiente,
abrangente dos elementos naturais, artificiais e culturais, como bem de uso comum
do povo, juridicamente protegido. Significa, ainda, a violação do direito de todos ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito humano fundamental, de
natureza difusa.
[...]
Nesses termos, é importante observar que os danos ao meio ambiente manifestam-se
normalmente, em um primeiro plano, que se poderia dizer mais ostensivo e
perceptível, nas agressões aos bens ambientais corpóreos e incorpóreos, como se dá
com as poluições das águas continentais e oceânicas, do ar e dos solos; com a
destruição da fauna e da flora; com a erosão e suas consequências sobre os solos, a
vegetação, a fauna nela enfeudada e os cursos d‘água; com a degradação dos
ecossistemas terrestres e aquáticos e dos processos ecológicos a eles relacionados;
com a destruição de bens e valores integrantes do patrimônio histórico, artístico,
estético, arquitetônico e paisagístico; com os atentados a praças e espaços de lazer
etc. (MIRRA, 2004, p. 90).

Com base no conceito de meio ambiente trazido à luz pela Lei nº 6.938/1981, art. 3º,
inciso I, onde se lê que o ―meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas‖ (BRASIL, 1981), Mirra (2004, p. 94) acrescenta:

Portanto, ao nosso ver, em vista do exposto, o dano ambiental pode ser definido
como toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos naturais,
culturais e artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como bem
unitário, imaterial coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e seus elementos
corpóreos e incorpóreos específicos que o compõem, caracterizadora da
violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia qualidade de vida em
um ambiente são e ecologicamente equilibrado (MIRRA, 2004, p. 94, grifo do
autor).

A Lei da PNMA estabelece a recuperação da qualidade ambiental como objetivo a ser
alcançado e também como um dos seus princípios dentre os onze enumerados. A leitura do
art. 2º da Lei da PNMA esclarece que a prevenção faz parte desse objetivo e deve anteceder a
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recuperação ambiental, ao estabelecer que a preservação ambiental é também parte desse
objetivo. Leia-se:
Art. 2º da Lei no 6988/1981. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes princípios:
[...]
VIII - recuperação de áreas degradadas [...] (BRASIL, 1981).

Ressalta-se, portanto, que a recuperação ambiental não é o objetivo primeiro da
PNMA. O princípio da prevenção é a meta principal, apesar da dificuldade existente para a
aplicação correta do princípio. A luta para a aplicação do princípio da prevenção consiste
basicamente no fato da agenda ambiental não ser colocada como prioridade nas ações
governamentais, em consonância com o grande capital que impõe suas ideias sobre o
comportamento social.
O estabelecimento dos estudos de impactos ambientais para as atividades que os
geram de maneira significativa demonstra a intenção legal da aplicação do princípio da
prevenção. O princípio se caracteriza pela adoção de medidas de cautela naquelas situações
em que há o conhecimento de riscos para os ecossistemas, ou seja, os impactos ambientais
advindos de determinado empreendimento ou atividade são previsíveis e carecem de
providências que eliminem ou minimizem os danos causados ao meio ambiente.
Vislumbra-se a aplicação do princípio da prevenção através do estudo do art. 9º da Lei
da PNMA que trata dos instrumentos estatuídos para efetivação da Lei. Reza o dispositivo
jurídico que a avaliação de impactos ambientais (art. 9º, inciso III, Lei no 6.938/1981),
acrescida do licenciamento e da revisão de atividades efetiva e potencialmente poluidoras (art.
9º, inciso IV, Lei no 6.938/1981), faz parte do conjunto de instrumentos que direcionam sua
aplicação.
Há uma relação direta entre o princípio da prevenção e a tentativa de conter a
ocorrência do dano ambiental. Rodrigues (2005, p. 203) esclarece essa relação quando
disserta sobre a importância do princípio da prevenção:
Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o dano
ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo ecossistema
jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta
desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de reconstituição da
fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em profundo e incessante
processo de equilíbrio, como antes se apresentavam (RODRIGUES, 2005, p. 203).
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De maneira geral, por ignorância ou pelo desejo de apropriação indevida sobre os
recursos ambientais, as pessoas ainda não se conscientizaram daquilo que se espera delas no
tratamento das questões ambientais. Essas questões vêm modificando paradigmas até então
consagrados como, por exemplo, a infinitude dos recursos ambientais ditos renováveis como a
água, o ar, a flora e a fauna.
Os recursos renováveis, quando comparados com os recursos ambientais denominados
não renováveis - petróleo, ouro, prata, minerais em geral - deixam clara sua importância para
a manutenção da vida no planeta Terra, enquanto os não renováveis não deixam obscura sua
importância como elementos de geração de riqueza e, por consequência, geradores de bemestar econômico.
A exploração econômica dos recursos ambientais, renováveis e não renováveis, com a
visão distorcida da infinitude desses recursos, tem sido executada de maneira predatória. Isso
amplia a preocupação hoje crescente quanto à conservação ambiental, por se perceber que a
vida humana e não humana correm sérios perigos devido aos danos ambientais e suas
consequências. Como exemplo, os números que a ciência evidencia quanto à ocorrência do
fenômeno do aquecimento global tido como motivo de extinção de espécies animais e
vegetais em diferentes regiões do planeta e por causar danos à saúde das pessoas, bem como
danos outros à biodiversidade.
Marengo (2006, p. 135), ao discutir e concluir publicação elaborada pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), aduz que:

Embora se afirme que ainda não há certeza científica absoluta sobre a relação entre o
aquecimento do planeta e os chamados desastres naturais e meteorológicos, a
Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou que esses desastres
responderam pela morte de 350 mil pessoas e prejuízos de US$200 bilhões no ano
de 2005. Este foi o ano de maior número de tempestades tropicais (26, quebrando o
recorde de 23, em 1933), de furacões (14, antes 12, em 1969). [...]. (MARENGO,
2006, p. 135).

Vê-se, portanto, que apesar de se privilegiar o princípio da prevenção no ordenamento
jurídico brasileiro naquilo que diz respeito às questões ambientais, as atitudes das instituições
que compõem o Poder Público e as dos cidadãos brasileiros ainda levam à necessidade de se
observar, com grande atenção, a aplicação do princípio da reparação ambiental.
Por isso é que recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente
constituem a matriz ou a concretização da responsabilidade civil ambiental, como se pode
depreender dos dispositivos jurídicos vindos a lume pela CR/1988, art. 225, § 3º, e pela Lei nº
6.938/1981, arts. 2º e 4º.
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2.2 O princípio da reparação ambiental e sua relação com o princípio do poluidor
pagador

O princípio da responsabilidade civil ambiental traz como finalidade precípua a
necessidade da reparação, tornando necessário o estudo deste termo como um dos princípios
básicos para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Milaré (2011, p. 1251) salienta que dentre os princípios que norteiam a
responsabilidade civil em matéria ambiental ―o princípio do poluidor-pagador constitui o
fundamento primário da responsabilidade civil em matéria ambiental‖ (MILARÉ, 2011, p.
1251). Leia-se:
O princípio do poluidor-pagador, [...] constitui o fundamento primário da
responsabilidade civil em matéria ambiental. Sua origem nada mais é que um
princípio de equidade, existente desde o Direito romano: aquele que lucra com uma
atividade deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes. É o que,
em outras palavras, diz a moderna doutrina: ‗O princípio da responsabilidade
objetiva é o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do dano e não
somente porque existe responsabilidade‘. Assume o agente todos os riscos de sua
atividade, pondo-se fim, em tese, à prática inadmissível da socialização do prejuízo
e da privatização do lucro (MILARÉ, 2011, p. 1251).

Da lição acima de Milaré (2011, p. 1251) se extrai que a preocupação legislativa, ao
instituir o princípio do poluidor-pagador, consiste em determinar que o hábito de se privatizar
o lucro e sociabilizar o prejuízo deve ser exterminado do contexto social na apropriação dos
recursos ambientais.
Outro aspecto a ser considerado com a instituição do princípio é explicitar que os
riscos quanto à possibilidade de ocorrência de danos socioambientais decorrentes da
implantação de empreendimento ou atividade potencialmente poluidora devem ser assumidos
pelo agente responsável. Impõe-se, então, na esfera civil, o dever da reparação ambiental,
além das respostas necessárias na esfera administrativa e penal.
Fiorillo (2013, p. 60) correlaciona o princípio do poluidor pagador com a reparação do
dano ambiental ao afirmar que o princípio determina a incidência e a aplicação da reparação
específica, dentre outros aspectos do regime jurídico da responsabilidade civil aos danos
ambientais. Assim se posiciona o autor (2013, p. 93):
[...] é correto afirmar que o princípio do poluidor-pagador determina a incidência e
aplicação de alguns aspectos do regime jurídico da responsabilidade civil aos danos
ambientais: a) a responsabilidade civil objetiva; b) prioridade da reparação
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específica do dano ambiental; e c) solidariedade para suportar os danos causados ao
meio ambiente (FIORILLO, 2010, p. 93).

Quanto à responsabilidade civil objetiva, Fiorillo (2013, p. 61) assevera que o fato da
CR/1988 tê-la adotado ―implica a impossibilidade de alteração desse regime jurídico da
responsabilidade civil, em matéria ambiental, por qualquer lei infraconstitucional‖
(FIORILLO, 2013, p. 61).
Ao se estudar a doutrina jurídica que versa sobre a aplicação do princípio do poluidor
pagador fica patente que o conteúdo expresso do princípio não tem por objetivo inviabilizar a
atividade econômica. Porém, o que se pretende com a aplicação do princípio é deixar claro
que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e, nesse entender, aquele que lança
mão dos recursos ambientais para as mais diversas finalidades deve fazê-lo com a visão de
que pode prejudicar a terceiros e assim ser responsabilizado por dano ambiental no âmbito
civil, penal e administrativo.
O princípio do poluidor pagador traz em seu conteúdo a interação entre a preservação
ambiental e a utilização adequada dos recursos ambientais. Significa dizer que a utilização
dos recursos ambientais para os mais diversos fins deve ser feita de acordo com os ditames
ecológicos e legais.
O princípio do poluidor pagador foi estabelecido para conter a degradação ambiental,
relacionando, assim, com o princípio da prevenção e, ao mesmo tempo para informar da
necessidade da reparação ambiental, em se ocorrendo danos ao meio ambiente.
A relação do princípio do poluidor pagador com a economia fica evidente na leitura do
princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, declaração esta
originária da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada sob os
auspícios da Organização das Nações Unidas (ONU), sediada no Rio de Janeiro, no período
de 3 a 14 de junho de 1992. O princípio 16 (ONU, 1992) declara que:

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da
poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o
interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais (ONU,
1992).

O princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento guarda
estreita relação com o mandamento constitucional brasileiro inserido no § 1º, do art.225, da
CR/1988, que estabelece os dispositivos que carecem de políticas públicas para tornar efetivo
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o caput do artigo. Evoca o
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princípio as autoridades nacionais – leia Poder Público – a promoverem a internalização dos
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, considerando que o poluidor deve
arcar com o custo decorrente da poluição, reparando o meio ambiente com vistas a manter as
funções ecológicas por ele desenvolvidas.
Arcar com o custo da poluição no desenvolvimento de atividades que degradam o
meio ambiente faz parte do conteúdo do princípio da reparação ambiental, relacionando este
princípio com o princípio do poluidor pagador.
Por sua vez, Cardin e Barbosa (2008, p. 159), ao tratarem da responsabilidade civil por
danos ao meio ambiente, lecionam que:

Uma vez ocorrido o dano ao meio ambiente, a principal opção não vai ser o
ressarcimento da vítima, mas a reconstituição, recomposição e reintegração dos bens
ambientais lesados. O sentido é de reconstituição da integridade e funcionalidade do
objeto. A prioridade do sistema de reparação é a restauração natural, isto é, busca-se
o retorno ao status quo ante do meio ambiente (CARDIN; BARBOSA, 2008, p. 159,
grifo do original).

O texto acima, de autoria de Cardin e Barbosa (2008, p. 159), deixa claro que o
princípio da reparação ambiental forma, dentro da disciplina Direito ambiental, um sistema.
Esse sistema carece de estudos para sua correta aplicação e, assim, contribuir efetivamente
para a consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda que esteja
consignado que o princípio da reparação ambiental deve ser preterido quando em confronto
com o princípio da prevenção no âmbito do arcabouço jurídico brasileiro.
Da lição de Machado (2013, p. 365) quanto à prevenção e à reparação ambiental se
extrai que ―os danos causados ao meio ambiente encontram grande dificuldade de serem
reparados. É a saúde do homem e a sobrevivência das espécies da fauna e da flora que
indicam a necessidade de prevenir e evitar o dano‖ (MACHADO, 2013, p. 365).
Ainda assim, por ignorância quanto à conduta legal exigida para a intervenção no meio
ambiente e, na maioria das vezes, pela satisfação imediata dos interesses econômicos, o
princípio da reparação ambiental acaba por ser privilegiado em detrimento do princípio da
prevenção quando das intervenções antrópicas no meio ambiente. Isso vem realçar a
necessidade de se dar maior atenção para o estudo e compreensão do princípio da reparação
ambiental.
Como mencionam Cardin e Barbosa (2008, p. 159), ―uma vez ocorrido o dano ao meio
ambiente, a principal opção não vai ser o ressarcimento da vítima, mas a reconstituição,
recomposição e reintegração dos bens ambientais lesados‖ (CARDIN; BARBOSA, 2008, p.
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159). A responsabilidade civil em matéria ambiental assume, por isso, um caráter objetivo. O
dano ambiental, e não o sujeito que o causa, passa a ser o foco das questões na esfera civil
ambiental. A análise subjetiva tem sua aplicação nas esferas administrativa e penal ao se tratar
da responsabilidade por danos ambientais.
Mirra (2004, p. 64) resume a conjugação entre responsabilidade civil objetiva
ambiental e o princípio da reparação integral, salientando que ―a regra da reparação integral
do prejuízo causado tem como objetivo propiciar a recomposição do meio ambiente, na
medida do possível, no estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano‖ (MIRRA,
2004, p. 64).
Acrescenta o autor (2004, p. 64) que no Brasil houve a adoção de um sistema que
conjuga necessariamente responsabilidade objetiva e reparação integral, numa mesma escala
de tempo, ―como decorrência inafastável do princípio da indisponibilidade do interesse
público na proteção do meio ambiente, que impede a adoção de qualquer dispositivo tendente
à predeterminação de limites à reparabilidade de danos ambientais‖ (MIRRA, 2004, p. 64).
Infere-se das argumentações de Mirra (2004, p. 64) que, mesmo sendo de difícil alcance, a
restauração ambiental (tentativa de se restabelecer o ecossistema degradado o mais próximo
possível de sua condição original, consoante a Lei nº 9.985/2000, art. 2º, inciso XIV) constitui
a posição vigente no Direito ambiental brasileiro.
Ao tratar da reparação quando da ocorrência do dano ambiental, a doutrina jurídica se
divide em duas teorias: a teoria do risco integral e a teoria do risco criado. A diferença entre
as duas teorias está na admissão ou não das excludentes de responsabilidade que, em se
tratando de dano ambiental, são: 1) culpa exclusiva da vítima; 2) fato exclusivo de terceiro; 3)
caso fortuito ou força maior.
A teoria do risco criado admite as excludentes de responsabilidade enquanto a teoria
do risco integral não admite as excludentes de responsabilidade. Significa dizer que, em se
tratando da teoria do risco integral, a reparação do dano ambiental deve se processar pelo
simples fato de existir a atividade da qual proveio o dano, enquanto que na aplicação da teoria
do risco criado há que se observarem as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil que,
se comprovadas, inviabilizam a reparação ambiental.
Há divergência doutrinária no país quanto à aplicação de uma ou de outra teoria em se
havendo a necessidade de reparação de danos ambientais. É observada uma preferência maior
na doutrina jurídica e na jurisprudência pela aplicação da teoria do risco integral, cujo
conteúdo não comporta as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil por danos ao meio
ambiente.
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Soares e Salvador (2015, p. 47), naquilo que diz respeito à teoria do risco integral,
argumentam que ―a adoção dessa teoria confere maior abrangência na tutela ambiental‖, pelo
fato de fazer com que os manipuladores de recursos naturais fiquem mais atentos aos riscos
ambientais de suas atividades e adotem medidas necessárias para redução dos danos
ambientais. Com essa teoria, que não admite as excludentes de responsabilidade, estimula-se
o desenvolvimento de medidas preventivas, fazendo valer a aplicação do princípio da
prevenção.
Afirmou-se anteriormente haver divergência doutrinária quanto à aplicação de uma ou
de outra teoria na ocorrência do dano ambiental. Justifica-se tal afirmação, pois para os
adeptos da teoria do risco integral, em se admitindo as excludentes de responsabilidade
previstas na teoria do risco criado, há também a exclusão dos autores do dano ambiental com
graves prejuízos para o meio ambiente que, neste caso, ficaria sem a devida reparação. Em
última estância seria perquirir se o dano deve ou não ser reparado pelo agente cuja atividade
tenha concorrido para o evento danoso.
Em defesa da aplicação da teoria do risco criado, Lemos (2010, p. 157) argumenta
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 (LEMOS, 2010, p. 157).

Mukai (1984, p. 32), adepto da teoria do risco criado, ao analisar a atitude do
legislador na elaboração da responsabilidade objetiva, argumenta que este:
[...] deliberadamente ou não, erigiu, na matéria, a teoria da responsabilidade integral,
isto é, o poluidor é responsabilizado sem culpa sua, da vítima, e sem a ressalva da
força maior. Isto é porque o texto legal diz 'independentemente da existência de
culpa', o que significa, sem indagação da culpa a quem quer que seja (MUKAI,
1984, p. 32).

Mukai (2004, p. 64), ao defender a teoria do risco criado, salienta que:

Fica, portanto, de fora desse quadro qualquer atividade que não possa ser debitada
ao poluidor, tais como a ação de terceiros, vítima ou não, e, evidentemente, nesse
rol, ainda se poderia colocar o caso fortuito (evento causado pela ação humana de
terceiros) e a força maior (evento causado pela natureza) (MUKAI, 2004, p. 64).
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A divergência quanto à aplicação de uma ou de outra teoria é salutar porque, além de
demonstrar as dificuldades de análise pertinente aos temas ambientais, a divergência traz para
o debate o receio de ocorrer injustiça na aplicação dessa ou daquela teoria. Tendo em vista a
aplicação correta da justiça, Stoco (2007, p. 152) observa que:

Enfim, independente 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 (STOCO, 2007, p. 152).

Stoco (2007, p. 152) realça acima a participação do magistrado nos procedimentos
decisórios e, dentre os procedimentos a serem observados pelo juiz, chama a atenção para a
necessidade da existência do nexo causal entre o comportamento do agente e o dano
verificado.
O nexo de causalidade se apresenta como um critério de suma importância na
aplicação da responsabilidade nas questões ambientais. Na aplicação da responsabilidade
ambiental objetiva, o nexo de causalidade assume a mesma importância da culpa quando
aplicada a responsabilidade subjetiva. Ele é a ligação ou o liame entre a conduta do autor e o
resultado derivado dessa conduta. A averiguação consiste, portanto, em verificar se o
resultado causado ocorreu em virtude de determinada ação ou omissão.
Das argumentações de Cavalieri Filho (2008, p. 137) sobre a responsabilidade civil
objetiva fica clara a importância do nexo de causalidade para esta modalidade de
responsabilização. Salienta o autor (2008) que: ―todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor
e reparado por quem o causou independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o
problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a
culpa‖ (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137).
Há um elo entre a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva pela ocorrência
de dano ambiental. A responsabilidade, como anteriormente mencionado, é objetiva por
independer de culpa conforme preceitua o art. 14, § 1º, da Lei no 6938/1981 – ―dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências‖ (BRASIL, 1981) – combinado com o art. 927, § único, da Lei no
10.406/2002 – ―institui o Código Civil‖ (BRASIL, 2002). Quanto ao assunto, dispõe a Lei no
6.938/1981:
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Art. 14 da Lei no 6.938/1981. 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 (BRASIL,
1981, grifo próprio).

Por sua vez, a Lei nº 10.406/2002, que institui o Código Civil brasileiro, corrobora a
determinação anterior, conforme segue:
Art. 927 do CC/2002. 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 (BRASIL, 2002, grifo próprio).

No Brasil, ao tratar do princípio da reparação ambiental, a legislação usa termos que
guardam entre si uma relação semântica, aparentemente sinonímia, sem, no entanto, terem o
mesmo significado. Assim, é possível verificar, por exemplo, o uso dos verbos reparar,
restaurar, recuperar, recompor, reconstituir, reintegrar como sinônimos. Na CR/1988 o
legislador constituinte usou os termos reparar e recuperar no art. 225 em parágrafos que se
seguem - §§ 2º e 3º - provavelmente querendo expressar a mesma coisa em ambas as
situações, conforme abaixo:

Art. 225 da CR1988. [...] § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
§ 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 (BRASIL, 1988,
grifo próprio).

Freitas (2011, p. 13), com propriedade, pergunta: ―há necessidade de distingui-los para
os fins da tutela ambiental‖? Tendo por base a Lei n.º 9.985/2000, que regulamenta o art. 225,
§1º, incisos I, II, III e VII, da CR/1988, e institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), a autora (2011, p. 14) leciona que ―deve ficar claro que há
gradação entre tais modalidades de reparação do dano ambiental: primeiro se busca a
restauração; caso esta não seja possível, parte-se para a recuperação‖ (FREITAS, 2011, p. 14).
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A Lei nº 9.985/2000 assim define os dois termos – recuperação e restauração – no art.
2º, incisos XII e XIV, respectivamente:
Art. 2o da Lei no 9.985/2000. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original.
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original (BRASIL, 2000,
grifo próprio).

A preocupação com a condição original do ecossistema ou população silvestre
degradada distingue os dois termos, deixando clara a prevalência da restauração sobre a
recuperação por demonstrar na sua aplicação a necessidade de se buscar a originalidade antes
degradada.
Com isto é possível verificar que a doutrina jurídica, com suporte em definições legais
dos termos ambientais, ressalta uma hierarquia nas formas de reparação ambiental, colocando
o princípio da reparação ambiental como gênero que comporta as seguintes espécies:
restauração, recuperação, compensação e indenização. Cardin e Barbosa (2008, p. 160)
salientam que ―entre a possibilidade da aplicação da restauração natural e da indenização
pecuniária, a preferência fica com a restauração natural, por ser mais vantajosa ao meio
ambiente‖ (CARDIN; BARBOSA, 2008, p. 160).
Leite e Ayala (2011, p. 212) esclarecem a prioridade da restauração ambiental sobre a
indenização ambiental ao escreverem que:

Na esfera do direito ambiental brasileiro, o legislador, através dos arts. 4º, VII, e 14,
§ 1º, ambos da Lei 6.938/81 e art. 225, § 3º, da Constituição Federal, estabeleceu ao
degradador a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais. A opção
do legislador indica que, em primeiro plano, deve se tentar a restauração do bem
ambiental e, quando inviável esta, partir-se para a indenização por sucedâneo ou
compensação (LEITE; AYALA, 2011, p. 212).

Portanto, apreende-se da doutrina jurídica que esta sequência - restauração,
recuperação, compensação e indenização - é a que se deve priorizar para a execução da
reparação quando da ocorrência do dano ambiental. Outros termos utilizados em lei ou em
quaisquer documentos técnicos ambientais são, obviamente, sinônimos destes termos. É
preciso observar a qual dos termos o autor do texto ou da fala se refere ao tratar do princípio
da reparação ambiental.
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Os profissionais responsáveis pela elaboração de laudos técnicos periciais devem ficar
incumbidos de orientar os aplicadores do direito quanto à forma de reparação ambiental a ser
aplicada para cada situação verificada quando danos ambientais vierem à tona.
A indenização, ressarcimento ou reparação pecuniária, como anteriormente
mencionada, constitui uma das formas de reparação. Nas questões ambientais, a indenização é
considerada subsidiária em relação às outras formas, ou seja, em relação à restauração, à
recuperação e à compensação. Essa deve ser aplicada sempre na impossibilidade da aplicação
de uma das outras formas de reparação ambiental ou em consonância com uma delas, de
maneira cumulativa, pelo fato da restauração (primeira modalidade da reparação ambiental a
ser perseguida) não ser de fácil alcance.
É essa espécie de reparação ambiental – a restauração - a única compatível com o
principio da restitutio in integrum genericamente considerado na responsabilidade civil ou
com o princípio da restituição ao status quo ante, de larga utilização na responsabilidade civil
ambiental que, em apertada síntese, significa reparar o equilíbrio ecológico desfeito.
A Lei nº 10.406/2002 (CC/2002), ao tratar da responsabilidade civil em sentido
genérico, especificamente naquilo que diz respeito ao direito das coisas, mostra a sinonímia
usada nos termos ressarcir e indenizar na combinação de seus arts. 1221 e 1222, conforme
abaixo:

Art. 1.221 do CC/2002. As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam
ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem.
Art. 1.222 do CC/2002. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao
possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo; ao
possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual (BRASIL, 2002, grifo próprio).

Ainda, conforme o art. 934 do CC/2002, o significado de ressarcir vem relacionado
com o verbo pagar, denotando a entrega de alguma coisa ao prejudicado como pagamento
pelo prejuízo sofrido, conforme segue: ―art. 934, CC/2002. 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‖ (BRASIL, 2002,
grifo próprio).
É possível observar que os termos ―ressarcir e indenizar‖ guardam entre si uma
relação semântica, tendo o mesmo significado, ainda que se esteja tratando das questões
ambientais. Os termos significam pagamento em pecúnia.
Quanto à compensação ambiental, é do magistério de Freitas (2011, p. 14) que ―ao
contrário das medidas de reparação in situ (restauração e recuperação), a compensação tem
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como fim a ‗substituição‘ do bem ambiental afetado por equivalente, de modo que o
equilíbrio ecológico seja restaurado‖ (FREITAS, 2011, p. 14). Prossegue a autora (2011), ao
esclarecer que:

A compensação de que se trata aqui é justamente uma dessas formas de reparar o
dano ambiental, através da qual se reconstitui ou melhora um outro bem ou sistema
ambiental equivalente ao afetado. Deve ser permitida apenas nas hipóteses em que a
reparação in natura e in situ (restauração e recuperação) for verdadeiramente
impossível (total ou parcialmente) ou como medida que precede a indenização (na
reparação dos danos extrapatrimoniais, reparação dos danos interinos, p. ex.)
(FREITAS, 2011, p. 14, grifo do original).

Pela definição acima fica patente que a compensação ambiental é uma ótima
modalidade de reparação ambiental quando verificada a irreversibilidade do dano ambiental,
devendo também ser priorizada em detrimento da indenização ou ressarcimento na reparação
dos danos extrapatrimoniais2 e na reparação dos danos interinos ou intercorrentes3.
Portanto, em termos ambientais, ao se observar a legislação e a doutrina jurídica, o
termo reparar é sinônimo de todos os outros abaixo relacionados pelo fato de englobá-los em
seu significado. Significa dizer que qualquer uma das ações expressas nos verbos abaixo,
quando cabível e praticada de acordo com o caso concreto, é consistente com o princípio da
reparação ambiental por se subsumirem nesse princípio. Os verbos estão listados em ordem
de prioridade quando se busca a reparação ambiental, com seus respectivos sinônimos:
a) Restaurar – restabelecer, reconstituir, recompor, reintegrar;
b) Recuperar – reabilitar, refazer, revitalizar, compensar ecologicamente;
c) Indenizar – ressarcir, pagar, restituir, compensar financeiramente.
Da relação de verbos acima é de interesse do presente estudo o verbo indenizar por ser
o aspecto da reparação ambiental considerado para análise. Discorrer sobre a indenização
como elemento integrante da reparação ambiental integral constitui o objetivo maior destes
escritos, com ênfase na maneira que a indenização ambiental vem sendo aplicada e
considerada no âmbito da jurisprudência do Poder Judiciário no Brasil.

2

[...] o dano ambiental extrapatrimonial ou moral, inclui apenas os interesses pessoais juridicamente tutelados,
contudo a possibilidade de reparação deve estender-se aos danos extrapatrimoniais coletivos, passando a tutelar
não só interesses na esfera individual, mas também uma conotação mais ampla. Pressupõe um direito de
personalidade de caráter difuso, onde o traço marcante é a união indeterminada de sujeitos, com comunhão de
interesses, onde o dano em questão atinge a coletividade de forma indiscriminada (FREITAS, 2009, p. 1).
3

E se a restauração integral do meio ambiente lesado, com a consequente reconstituição completa do equilíbrio
ecológico, depender de lapso de tempo prolongado, necessário que se compense tal perda: é o chamado lucro
cessante ambiental, também conhecido como dano interino ou intercorrente (FREITAS, 2011, p. 11).
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Nesse caminhar, importa verificar, na esfera jurisprudencial, a posição do STJ naquilo
que diz respeito à interação dos princípios do poluidor pagador e da reparação integral do
dano ambiental. Abaixo, excertos do Recurso Especial 1.198.727/MG4, relatoria do Ministro
Herman Benjamin, com a data de julgamento de 14 de agosto de 2012. Os autos são
referentes à ação civil pública proposta para obter responsabilização por dano ambientais
causados pelo desmatamento de vegetação nativa no bioma Cerrado, em Minas Gerais. Leiase:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À
BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981,
E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO
POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA
DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO).
REDUCTION
AD
PRISTINUM
STATUM.
DANO
AMBIENTAL
INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO
NATURA DA NORMA AMBIENTAL.
[...]
5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da
reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente,
em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação
cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85,
a conjunção ―ou‖ opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa
posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética,
temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do
vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações
futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).
[...]. (BRASIL, 2013a, grifo do original).

Do extrato do REsp do STJ acima, verifica-se que, além de realçar a integração entre o
princípio do poluidor pagador e o princípio da reparação integral, o órgão da magistratura
esclarece que, por força desses dois princípios, o infrator da legislação ambiental, ao ser
responsabilizado civilmente, pode ser obrigado, cumulativamente ou em conjunto, a agir e/ou
deixar de agir para estancar a degradação ambiental, além de arcar com uma indenização
devido às características do dano ambiental, que menciona.

4

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.198.727/MG. Relator: Ministro Herman Benjamin
– Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 09 maio 2013a.
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3 O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E O DESAFIO DAS QUESTÕES
AMBIENTAIS

A sociedade contemporânea é plural e, por consequência, complexa. Os interesses se
multiplicam e, em grande parte, são contraditórios. Torná-los convergentes ou conciliáveis
constitui a tarefa primordial do Direito. No entanto, não se deve esperar somente dessa área
do saber a função de conciliar interesses divergentes na sociedade atual. Ao mesmo tempo em
que seria uma redução tamanha da capacidade do ser humano de resolver conflitos sem que se
tenha necessariamente que recorrer ao Poder Judiciário, seria também exigir demais de uma
instituição composta por seres humanos, dotados, sim, de grande capacidade para a resolução
de conflitos, mas também dotados das características de falibilidade nos momentos de se
tomar decisões inerentes a qualquer pessoa.
Atuar de maneira transdisciplinar constitui hoje uma das mais exigentes tarefas dos
profissionais da área do Direito devido à variedade de conflitos existentes e à necessidade de
se dar respostas seguras e corretas a uma sociedade que clama exatamente pela efetivação de
normas jurídicas que tragam segurança e bem estar social. Acrescida à necessidade da
transdisciplinaridade vem a exigência de se dar coerência e aceitação às decisões judiciais
proferidas nas mais diversas situações levadas ao Poder Judiciário para a resolução de
conflitos.
O Direito ambiental, ramo novo do Direito e repleto de características inovadoras para
esta disciplina, veio aumentar a necessidade e a exigência do Poder Judiciário abrir suas
portas para o desempenho de suas funções constitucionais em conjunto com profissionais de
outras disciplinas afetas ao Direito e, nesse agir, buscar a estrutura operacional e a
qualificação dos seus membros e auxiliares na aplicação das normas que versam sobre a
matéria ambiental.
Do magistério de Costa (2013, p. 19) é possível extrair uma síntese sobre o Direito
ambiental que mostra a importância da disciplina no cenário atual em que se discute, no
mundo, a conciliação entre a exploração econômica da natureza e a necessária conservação
dos recursos naturais:

O importante neste item é mostrar que o Direito Ambiental, considerado um direito
autônomo, deve possuir princípios que o estruturem e leis que o regulem. Desta
forma, os princípios estão alicerçados nos arts. 1º, 5º e 225 da Constituição Federal,
e as regras são inumeráveis, pois tem a disciplina característica transdisciplinar,
além de possuir pontos de contato com os outros ramos do direito, como se espera
de um sistema de normas, também transcende para outras áreas de conhecimento,
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como ecologia, biologia, física, química e engenharia. É uma matéria com visão
paradigmática, pois essa integração possibilita maior fluição no processo de geração
do conhecimento (COSTA, 2013, p. 19).

Para qualquer estudioso das questões ambientais fica claro que as preocupações sobre
o assunto antecedem o ano de 1972, quando da realização da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, evento ocorrido em Estocolmo, Suécia. Porém, este marco é
muito importante para o Direito ambiental, haja vista a influência do documento originário
desta Conferência, popularmente denominado Declaração de Estocolmo, sobre a
constitucionalização dos direitos e deveres ambientais no Brasil e em outros países do mundo.
É de se observar que o princípio 1 da Declaração de Estocolmo guarda estreita relação
com o art. 225 da CR/1988, artigo nuclear do Direito ambiental no país. O princípio 1
expressa a convicção elaborada durante o evento em 1972 de que:

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras [...] (ONU, 1972).

Ao mencionar a liberdade e a igualdade como direitos fundamentais, deve ficar
patente a intenção dos elaboradores do princípio 1 da Declaração de Estocolmo em mostrar a
relação que esses direitos, historicamente adquiridos em lutas ocorridas em outros momentos
da história do homem, devem ser observados na conservação ambiental conforme tratada em
níveis constitucionais e erigida sob os auspícios do princípio da solidariedade na CR/1988.
Com isso, o Brasil segue o exemplo de outros países que viram no princípio 1 e em outros
princípios da Declaração de Estocolmo fontes primárias para a conformação do Direito
ambiental.
Comparativamente, o art. 225, caput, da CR/1988 determina que ―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‖ (BRASIL, 1988).
A análise do art. 225 da CR/1988 mostra que, acoplado ao direito de se ter um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, vem o dever imposto ao Poder Público e à coletividade
de defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em se
tratando do Poder Público – Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário – as funções a serem
desempenhadas pelo Poder Judiciário são o foco deste trabalho.
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A conformação do Direito ambiental no Brasil tem como núcleo o art. 225 da
CR/1988. O artigo é composto por seis parágrafos que constituem grandes fontes de ampla
doutrina e legislação infraconstitucional. Outros artigos constitucionais são combinados com
o art. 225 e complementam o quadro necessário à formatação da disciplina, acrescidos de
tratados e convenções internacionais.
Para estes escritos é de grande importância o § 3º do art. 225 da CR/1988 por versar
sobre o princípio da responsabilização em matéria ambiental, especificamente sobre a
responsabilidade civil ambiental.
É inquestionável o avanço que a CR/1988 trouxe para a origem e a formação do
Direito ambiental. No entanto, cumpre salientar que a preocupação do país voltada para as
questões ambientais antecede a promulgação da CR/1988.
A edição de leis que tratam da questão ambiental no país antes do advento da CR/1988
já se fazia notar. A PNMA, a ação civil pública, a defesa das florestas através do Código
Florestal e outros instrumentos jurídicos que antecederam a vigência da CR/1988, e para os
quais não havia grande preocupação social em torná-los efetivos, passaram a ser alvo de
grandes discussões e análises com a promulgação da CR/1988. Conforme ressalta Fiorillo
(2013, p. 3):
A Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) representou um grande
impulso na tutela dos direitos metaindividuais e, nesse caminhar legislativo, em
1985, foi editada a Lei n. 7.347, que, apesar de ser tipicamente instrumental, veio a
colocar à disposição um aparato processual toda vez que houvesse lesão ou ameaça
de lesão ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico: a ação civil pública (FIORILLO, 2013,
p. 3, grifo do original).

A CR/1988 não veio revogar esses diplomas legais. A CR/1988 recepcionou essas leis,
incorporando-as como forma de regulamentação de vários tópicos constitucionalmente
considerados e que careciam de maiores esclarecimentos para se tornarem efetivos. Com isso,
uma das inovações que a CR/1988 acrescentou foi trazer para o Direito ambiental a afirmação
no cenário jurídico brasileiro do interesse metaindividual ou transindividual, extrapolando a
tradicional tutela de direitos individuais, prática corrente do Direito no território nacional.
Quanto a esse fato, Fiorillo (2013, p. 172-173), ao discorrer sobre os bens ambientais salienta
que:

O art. 225 da Constituição Federal, reitere-se, ao estabelecer a existência jurídica de
um bem que se estrutura como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
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de vida, configurou nova realidade jurídica, disciplinando bem que não é público
nem, muito menos, particular.
Esse dispositivo fixa a existência de uma norma vinculada ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, reafirmando, ainda, que todos são titulares desse
direito. Não se reporta a uma pessoa individualmente concebida, mas sim a uma
coletividade de pessoas indefinidas, o que demarca um critério transindividual, em
que não se determinam, de forma rigorosa, os titulares de direito (FIORILLO, 2013,
p. 172-173, grifo do original).

A leitura do art. 225 da CR/1988 mostra, explicitamente, as ideias que originaram o
princípio do desenvolvimento sustentável ao determinar que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é direito e de uso comum do povo, incluindo no coletivo povo a geração presente
e as futuras gerações.
A meta do desenvolvimento sustentável - composto inicialmente pelas dimensões
ambiental, social e econômica – demonstra a dificuldade de se interpretar as normas do
Direito ambiental da maneira proposta pelo positivismo jurídico5.
Barbosa e Nóbrega (2013, p. 191) argumentam que:

Alguns positivistas acreditam que o sistema normativo se realiza independente da
moral, da concretude econômica ou das formas de organização política. A crença de
um mundo jurídico nesse prisma circunscreve-se ao campo normativo como se fosse
um sistema fechado (BARBOSA; NÓBREGA, 2013, p. 191).

A visão que traz o positivismo jurídico não permite a interpretação correta das normas
ambientais pelo fato do Direito ambiental interagir com outras áreas do conhecimento que
merecem a devida atenção no julgamento das várias situações fáticas que ocorrem e englobam
os tópicos que compõem essa disciplina. As dimensões ambiental, social e econômica do
princípio do desenvolvimento sustentável demonstram a necessidade do Direito ambiental ser
interpretado em consonância com as disciplinas que se conformam a essas dimensões.
Mendes (2009, p. 51-52) conceitua as três dimensões do princípio do desenvolvimento
sustentável conforme segue:

Dimensão ambiental ou ecológica - preservação dos recursos naturais na produção
de recursos renováveis e na limitação de uso dos recursos não renováveis; limitação
do consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos esgotáveis ou
ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos renováveis e inofensivos;
redução do volume de resíduos e de poluição, por meio de conservação e

5

O positivismo jurídico, oposto a qualquer teoria do direito natural, associado ao positivismo filosófico, negador
de qualquer filosofia dos valores, foi a ideologia democrática dominante no Ocidente até o fim da Segunda
Guerra Mundial. Elimina do direito qualquer referência à ideia de justiça e, da filosofia, qualquer referência a
valores, procurando modelar tanto o direito como a filosofia pelas ciências, consideradas objetivas e impessoais
e das quais compete eliminar tudo o que é subjetivo, portanto arbitrário (PERELMAN, 1998, p. 91).
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reciclagem; autolimitação do consumo material; utilização de tecnologias limpas;
definição de regras para proteção ambiental.
Dimensão econômica - eficácia econômica avaliada em termos macrossociais e não
apenas na lucratividade empresarial, desenvolvimento econômico intersetorial
equilibrado; capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção;
razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; inserção soberana
na economia internacional.
Dimensão social: abrange a necessidade de recursos materiais e não materiais,
objetivando maior equidade na distribuição da renda, de modo a melhorar
substancialmente os direitos e as condições da população, [...]; a possibilidade de um
emprego que assegure qualidade de vida e igualdade no acesso aos recursos e
serviços sociais (MENDES, 2009, p. 51-52).

Sachs (1993) apud Oliveira (2002, p. 43), amplia essas dimensões ao dizer ―[...] a
questão do desenvolvimento sustentável, aponta cinco dimensões de sustentabilidade dos
sistemas econômicos que devem ser observadas para se planejar o desenvolvimento: social,
econômica, ecológica, espacial e cultural. [...]‖. (SACHS apud OLIVEIRA, 2002, p. 43).
Para o entendimento das dimensões espacial e cultural, o autor (2002) acrescenta que:

A sustentabilidade espacial refere-se ao tratamento equilibrado da ocupação rural e
urbana, assim como de uma melhor distribuição territorial das atividades
econômicas e assentamentos humanos. Já a sustentabilidade cultural diz respeito à
alteração nos modos de pensar e agir da sociedade de maneira a despertar uma
consciência ambiental que provoque redução no consumo de produtos causadores de
impactos ambientais (OLIVEIRA, 2002, p. 43).

É nessa seara que o Poder Público – Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário - deve
transitar para tornar efetivo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Consoante Habermas (2012, p. 244), ―uma vez que todas as comunicações a nível do direito
apontam para pretensões reclamáveis judicialmente, [...]‖ neste trabalho privilegiar-se-á as
funções do Poder Judiciário compatíveis com as normas do Direito ambiental, entendendo
normas como o gênero que comporta as espécies denominadas regras e princípios.
O § 1º do art. 225 da CR/1988 ressalta as incumbências designadas ao Poder Público
para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O estudo
do mencionado parágrafo, conjugado com o entendimento das dimensões do princípio do
desenvolvimento sustentável, indicam a elaboração, a execução e o controle de políticas
públicas socioambientais como a melhor maneira para se atender aquilo que estabelece o
dispositivo constitucional. Transcreve-se abaixo o § 1º do art. 225 da CR/1988:

Art. 225, CR/1988. [...] § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
poder público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade (BRASIL, 1988).

Há um esforço legislativo no sentido de transformar todas as incumbências acima
enumeradas em leis, transformando-as, assim, em políticas públicas. Intervir no sentido da
correta aplicação dessas leis e formar uma jurisprudência confiável para utilização em
situações análogas são tarefas do Poder Judiciário como instituição integrante do Poder
Público.
O Direito ambiental, por agregar em seu conteúdo as questões sociais, econômicas,
ecológicas, espaciais e culturais, constitui matéria de relevante interesse para os objetivos
alicerçados na CR/1988. A autonomia dessa matéria vem alicerçada nos princípios que hoje
norteiam sua aplicação, bem como nos documentos nacionais e internacionais que versam
sobre a conservação ambiental como tratados internacionais, convenções, constituições, leis
infraconstitucionais, decretos, etc.
A legitimidade do Poder Judiciário para interferir na atuação do Poder Legislativo e do
Poder Executivo, desde que provocado e sendo perceptíveis os indícios de omissão e de
irrazoabilidade nas decisões normativas e administrativas assumidas, goza de amparo
constitucional e legal para a defesa e garantia de direitos trazidos à luz pela Carta de 1988.
O Direito ambiental veio acrescentar direitos aos cidadãos na busca por uma sociedade
melhor, conforme estabelecido na CR/1988, art. 3º, inciso I, que traz como um dos objetivos
fundamentais desta República a ―construção de uma sociedade livre, justa e solidária‖
(BRASIL, 1988). Entretanto, anexados aos direitos acrescentados, vieram também deveres,
destacando-se, genericamente, a imposição a todos de protegerem o meio ambiente para as
gerações presentes e futuras.
Há, portanto, uma necessidade premente de se compreender e praticar os princípios e
as regras que trazem autonomia para esse novo ramo do Direito. Ao se negligenciar essa
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compreensão e prática necessárias, o risco social consiste na ocorrência da insegurança
jurídica na área ambiental. Em outras palavras, há que se buscar a segurança jurídica na área
ambiental.
De Plácido e Silva (2013, p. 1266), genericamente disserta sobre segurança conforme
abaixo:

Segurança é derivado de segurar, exprime, gramaticalmente, a ação e feito de tornar
seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa [...]. Segurança, qualquer que seja a
sua aplicação, insere o sentido de tornar a coisa livre de perigos, livre de
incertezas, assegurada de danos ou prejuízos, afastada de todo mal. Neste
particular, portanto, traduz a mesma ideia de seguridade, que é o estado, a
qualidade, ou a condição, de estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado
dos danos ou prejuízos eventuais (DE PLÁCIDO E SILVA, 2013, p. 1266, grifo
próprio).

Casali (2008, p. 6271), por sua vez, ao tratar do princípio da segurança jurídica,
resume o conceito do princípio como sendo ―a garantia de exigibilidade de direito certo,
estável e previsível, devidamente justificado e motivado com vistas à realização da justiça‖
(CASALI, 2008, p. 6271). Do resumo do autor (2008) se extrai que certeza, estabilidade e
previsibilidade são parâmetros que compõem o conceito de segurança jurídica, além da
justificativa e motivação com vistas à realização da justiça.
Infere-se do conceito acima a necessidade de argumentação plausível por parte dos
operadores do direito para que as decisões sejam aceitas e consideradas justas por aqueles que
demandam junto ao Poder Público e pela sociedade em geral.
Reitera-se, neste ponto, o caráter transdisciplinar da disciplina ou ramo Direito
ambiental, pois, como anteriormente mencionado, essa transdisciplinaridade, originária da
interpretação hermenêutico-sistêmica da CR/1988, traz a necessidade de revisão de conceitos
e da maneira de se aplicar o direito em seus diferentes alcances sociais.
Neste diapasão, os artigos 3, 4 e 5 da Carta da Transdisciplinaridade6 (Adotada no
Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade Convento de Arrábida, Portugal, 2- 6
novembro, 1994) resumem aquilo que se procura expressar neste tópico, ou seja, a
necessidade de mudança comportamental e estrutural do Poder Judiciário para o atendimento
daquilo que constitucionalmente lhe é requerido. Os artigos expressam o seguinte:

6

CONGRESSO MUNDIAL DE TRANSDISCIPLINARIDADE , 1., 1994. Lisboa, Portugal. Carta da
Transdisciplinaridade
... Lisboa: Convento da Arrábida, 1994.
Disponível em: <
http://www.ouviroevento.pro.br/index/carta_da_transdiscipliradidade.htm>. Acesso em: 02 ago.2016.
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3 - A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz emergir
da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si; oferece-nos
uma visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio
sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as
atravessa e as ultrapassa.
4 - O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e
operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma
racionalidade aberta por um novo olhar, sobre a relatividade das noções de definição
e objetividade. O formalismo excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da
objetividade comportando a exclusão do sujeito levam ao empobrecimento.
5 - A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que ela
ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua reconciliação não
somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a
experiência
espiritual.
(CONGRESSO
MUNDIAL
DE
TRANSDISCIPLINARIDADE, 1994, p. 1)

Visto que em todas as áreas do conhecimento as ciências ambientais ou ecológicas têm
influenciado os estudiosos a olharem para a aplicação transdisciplinar das suas respectivas
disciplinas, não é de se estranhar que vários questionamentos sobre a capacidade do Poder
Judiciário no cumprimento do seu dever constitucional ambiental sejam levantados.
Bodnar (2006, p. 16), por exemplo, levanta três questões altamente relevantes ao
dissertar sobre as dificuldades hoje enfrentadas pelo Poder Judiciário ao tratar da temática
ambiental, quais sejam: a) a complexidade dos problemas ambientais; b) a ineficácia da
dogmática processual tradicional para equacionar as ofensas aos bens ambientais e, c) a
dificuldade de acesso do cidadão à justiça ambiental.
O autor (2006) acima citado salienta que:
Os problemas do direito do ambiente são altamente complexos e cada vez mais
rodeados de incertezas. As fórmulas generalistas estabelecidas pelo Estado através
de seus legisladores para o meio ambiente nem sempre são adequadas para a solução
da infinita quantidade de casos e situações existentes, especialmente considerando o
conceito aberto e relativo do próprio meio ambiente.
A dogmática processual tradicional construída apenas para resolver conflitos
individuais, também não equaciona com eficácia as ofensas aos bens ambientais.
Deve o Estado constitucional ecológico facilitar o acesso do cidadão à justiça
ambiental não apenas criando novos instrumentos de defesa, mas principalmente
conferindo uma interpretação adequada aos instrumentos processuais já existentes
como da Ação Civil Pública e a Ação Popular, para conferir-lhes a verdadeira
amplitude e potencialidade (BODNAR, 2006, p. 16).

A preocupação com a atuação do Poder Judiciário nas demandas ambientais não se
restringe ao território pátrio. Outros países também se preocupam com o aperfeiçoamento do
Poder Judiciário local quanto ao atendimento às demandas na área ambiental.
Em relação aos Estados Unidos das Américas, por exemplo, Pendergrass (2010, p.
305) informa que:
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O Instituto de Direito Ambiental (IDA) iniciou seu Programa de Educação Judicial
em 1990, em resposta a um desafio proposto para o Instituto pelo Desembargador
James L. Oakes, do Tribunal de Apelações do Segundo Circuito, para fechar uma
lacuna no conhecimento dos juízes, educando-os sobre a legislação ambiental. Este
desafio foi reiterado em agosto de 2002, quando os juízes da Suprema Corte de mais
de cinquenta países se reuniram no "Simpósio Global de Juízes sobre o
Desenvolvimento Sustentável e o Papel do Direito", em Johanesburgo, África do
Sul. Os juízes concluíram que "a deficiência no conhecimento, habilidades e
informações relevantes no que diz respeito à legislação ambiental é uma das
principais causas que contribuem para a falta de efetiva implementação,
desenvolvimento e a aplicação da legislação ambiental‖. Os juízes também
afirmaram que havia uma "necessidade urgente de reforçar a capacidade dos juízes,
promotores, legisladores e todas as pessoas que desempenham um papel
fundamental a nível nacional no processo de implementação, desenvolvimento e
aplicação da legislação ambiental‖7 (PENDERGRASS, 2010, p. 305, tradução
própria).

Pendergrass (2010, p. 309), ao dissertar sobre a importância do meio ambiente,
expressa sua preocupação com a atitude dos membros do Poder Judiciário do seu país – os
Estados Unidos das Américas - por não darem a devida importância aos casos ambientais e de
os recursos naturais. Assim se manifesta o autor

Uma preocupação comum muitas vezes compartilhada pelos funcionários
ambientais do governo, Ministério Público, empresas privadas, representantes de
organizações não governamentais (ONGs), e o público é que os juízes não apreciam
a importância dos casos ambientais e de recursos naturais. [...]8 (PENDERGRASS,
2010, p. 309, tradução própria).

A preocupação de Jorge Muñoz Barrett (2009, p. 2) quanto à situação no México não
difere da preocupação de John Pendergrass quanto aos Estados Unidos das Américas. O autor,
ao dissertar sobre a atuação do Poder Judiciário na nação mexicana no contexto ambiental,
expressa suas preocupações em palavras conforme abaixo seguem:

A conservação ambiental, por mais que assumamos que é uma preocupação
generalizada, envolve a controvérsia e, assim, necessariamente, a intervenção de
juízes. Até hoje, a responsabilidade principal e o poder em matéria ambiental tem
7

The Environmental Law Institute (ELI) began its Judicial Education Program in 1990 in response to a
challenge to ELI by Chief Judge James L. Oakes, of the United States Court of Appeals for the Second Circuit,
to close a gap in judges‘ knowledge by educating them about environmental law. This challenge was reiterated
in August 2002, when Supreme Court judges from more than fifty countries met at the ―Global Judges
Symposium on Sustainable Development and the Role of Law‖ in Johannesburg, South Africa. The judges
concluded that ―the deficiency in the knowledge, relevant skills and information in regard to environmental law
is one of the principal causes that contribute to the lack of effective implementation, development and
enforcement of environmental law.‖ The judges also stated that there was an ―urgent need to strengthen the
capacity of judges, prosecutors, legislators and all persons who play a critical role at national level in the process
of implementation, development and enforcement of environmental law‖ (PENDERGRASS, 2010, p. 305).
8

A common concern often shared by government environmental officials, prosecutors, private enterprises,
representatives of non-governmental organizations (NGOs), and the public is that judges do not appreciate the
importance of environmental and natural resource cases. […] (PENDERGRASS, 2010, p. 309).
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estado a cargo do Poder Executivo Federal, e somente em raras ocasiões os
problemas têm estado nas mãos do Judiciário. Como veremos adiante, a intervenção
dos tribunais pode ser classificada como temerosa e evasiva. [...].
[...]
Decorre do exposto, que o desafio da lei é mudar as concepções tradicionais do
direito civil, penal e administrativo para adaptá-las de modo que sejam elementos
eficazes para a consecução dos valores éticos e da proteção ambiental. Também se
argumenta com frequência sobre a necessidade de leis especializadas para danos
ambientais e seu procedimento, situação que não deveríamos descartar. No entanto,
o mais adequado é a aproximação do tipo sistêmico, isto é, decidir com o todo de
uma vez. Isso parece simples, mas não é, pois requer o empenho de muitos atores na
sociedade, um compromisso dos legisladores para a concepção e adoção de leis
modernas, a formação de juízes em questões ambientais e a disseminação na
sociedade de que existem mecanismos para a proteção do ambiente acessíveis.
(BARRETT, 2009, p. 2, tradução e grifo próprios)9.

Dentre as sugestões do autor (2009) supracitado para a assunção de compromissos
sociais com as questões ambientais, evidencia-se a necessidade de formação dos juízes
mexicanos em temas ambientais.
Em se tratando do Brasil, Souza (2013, p. 38), ao escrever sobre os instrumentos
extrajudiciais para atuação do Ministério Público na implementação de políticas públicas
socioambientais, esclarece que ―a experiência mostra que a solução extrajudicial dos
problemas ambientais, notadamente em matéria de implementação de políticas publicas, temse revelado mais eficaz que a via judicial‖ (SOUZA, 2013, p. 38). O autor (2013) justifica
essa afirmação tendo por base as dificuldades encontradas atualmente pelo Poder Judiciário
para a execução de suas funções constitucionais e infraconstitucionais:
De fato, além dos já conhecidos problemas do Poder Judiciário – morosidade no
julgamento das demandas, falta de sensibilidade no enfrentamento da temática
ambiental, incipiente especialização e inconvenientes na produção da prova
pericial –, outros fatores explicam a vantagem de buscar uma solução extrajudicial
para a omissão estatal, relegando a judicialização das questões ambientais a segundo
plano (na hipótese de insucesso extrajudicial) (SOUZA, 2013, p. 38, grifos do
autor).

9

La conservación del ambiente, por más que asumamos que es uma preocupación generalizada, implica la
controversia y con ello necesariamente la intervención de los jueces. Hasta el día de hoy, la principal
responsabilidad y el poder en materia ambiental ha estado a cargo del Poder Ejecutivo Federal, y sólo en
contadas ocasiones los problemas han estado en manos del Poder Judicial. Como veremos adelante, la
intervención de los tribunales puede calificarse como temerosa y evasiva [...].
[...]
Se sigue de lo anterior, que el reto del derecho es modificar las concepciones tradicionales del derecho civil,
penal y administrativo para adaptarlas de forma que sean elementos eficaces para la consecución de los valores
éticos de la protección al ambiente. También se argumenta con frecuencia la necesidad de leyes especializadas
para el daño ambiental y su procedimiento, situación que no deberíamos descartar. Sin embargo, lo más
adecuado es la aproximación de tipo sistémico, es decir del todo a la vez. Esto parece sencillo pero de ninguna
manera lo es, requiere el compromiso de muchos actores de la sociedad, un compromiso de los legisladores por
el diseño y aprobación de leyes modernas, la formación de jueces em temas ambientales y la difusión en la
sociedad de que existen mecanismos para la protección del ambiente accesibles (BARRETT, 2009, p. 2).
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Souza (2013, p. 36-37) cita algumas questões que precisam ser enfrentadas de frente
caso o Ministério Público queira realmente influenciar na formulação e implementação das
políticas públicas socioambientais. Para fazer isso, toma como diretriz as palavras do Ministro
do STJ, Antônio Herman Benjamin, naquilo que ele denominou ―Projeto de Implementação
Ambiental do Ministério Publico‖. Os quesitos são enumerados abaixo:

a) a questão da vontade política: trata-se de algo diferente da vontade
determinada pela lei. Algo exógeno e não endógeno; algo ainda artificial e
visto com curiosidade, na melhor das espécies, e com animosidade ou
desconfiança, às vezes;
b) a questão da especialização: se e para seriamente proteger o meio ambiente,
impende, em primeiro lugar, que os promotores de justiça e procuradores
da republica com atribuições nessa matéria tenham um mínimo de
especialização. Um promotor de justiça ou procurador da republica que
acumula atribuições variadas e muitas vezes díspares, mesmo quando
desafiado por graves problemas ambientais, não terão condições de
dispensar--lhes a atenção merecida, seja no que se refere à preparação do
caso, seja no decorrer do processo. A máxima popular lembra que ―um
homem de sete ofícios é um homem sem oficio‖. Por outro lado, na
proteção do ambiente – lógica essa aplicável também a outros interesses
supraindividuais, como consumidor, improbidade administrativa etc. –, a
eficiência recomenda que tais atribuições sejam delimitadas não pelo
enfoque da atividade implementadora em si considerada (civil ou criminal),
mas pelo bem ou sujeito protegido (meio ambiente, consumidor, patrimônio
publico etc.);
c) a questão da independência: a proteção do meio ambiente, pelos interesses
econômicos e políticos que movimenta, exige segurança funcional e esta,
por sua vez, requer a previsão de cargo fixo para o titular do dever-poder de
implementação;
d) a questão da formação: os promotores de justiça e procuradores da
republica precisam ser submetidos a rigoroso e continuo treinamento (=
formação ou educação dirigida), tanto em questões jurídicas ambientais
como também nas disciplinas que cuidam, sob os mais variados enfoques,
do tema;
e) a questão das prioridades: violações há aos milhares, a cada minuto e a
cada quilômetro, e os recursos do Ministério Publico são finitos. Logo,
prioridades e programas, por meio de um planejamento estratégico,
precisam ser, inadiavelmente, traçados para que se consiga de cada centavo
investido o máximo de eficiência;
f) a questão do aparelhamento: a problemática ambiental é muito complexa,
demandando, por consequência, a concessão de recursos materiais e
técnicos mínimos para que o promotor de justiça e o procurador da
república possam identificar, analisar e entender as situações com que se
defrontam. Elementar a esse aparelhamento é a constituição de um corpo
pericial básico, suficiente para dar os primeiros elementos de convicção ao
Ministério Publico, inclusive facilitando a identificação de outros
especialistas disponíveis nos mais variados órgãos e instituições, uma vez
delimitado o problema ambiental em questão; e
g) a questão do acompanhamento e dos indicadores de implementação: o
órgão de execução do ministério, em face das características peculiares da
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problemática ambiental, necessita continuamente de um quadro atualizado
e geral de seu objeto de trabalho e dos resultados concretos de sua atuação
(SOUZA, 2013, p. 36-37, grifo do original).

O objetivo deste tópico não é tratar da atuação do Ministério Público quanto à
implementação de políticas públicas socioambientais e, sim, da atuação do Poder Judiciário
brasileiro frente ao desafio das questões ambientais. Todavia, levando em consideração as
características que diferenciam as duas instituições - o Poder Judiciário e o Ministério Público
- há o entendimento de que as questões acima elencadas são perfeitamente aplicáveis ao Poder
Judiciário, em se tratando de capacitá-lo para o exercício de suas funções constitucionais nas
questões afetas ao meio ambiente. Urge implementá-las no âmbito deste Poder para o
cumprimento em maior grau dos objetivos constitucionais que caracterizam o Estado
Democrático de Direito Socioambiental.
Enfim, sem perder de vista a necessidade da participação popular para um efetivo
controle judicial das políticas públicas, Reis e Basso (2012, p. 35) argumentam que:

A efetivação dos direitos sociais e da tutela do meio ambiente depende de uma
postura crítica do intérprete quanto à força normativa da Constituição, a qual deve
ser de sensibilidade psicológica, sensatez e humanismo, algo que transcende um
pensamento meramente lógico-formal ou tecnicismos desconectados com a
realidade. Em outras palavras, em países carentes de políticas sociais efetivas, além
de marcados pela forte corrupção no processo político e na realização dos fins
estatais, é fundamental a presença de juízes comprometidos com o ―sentimento
constitucional‖, especialmente em relação ao adequado sentido dos textos que
tratam das normas de direitos sociais (REIS; BASSO, 2012, p. 35, grifo próprio).

Os autores acima (2012) expressam suas preocupações com a correta interpretação das
normas constitucionais por parte dos juízes, incluindo a tutela do meio ambiente como um dos
comandos constitucionais que carecem da atenção dos magistrados para serem efetivados. Por
se tratar de matéria nova em termos constitucionais a tutela do meio ambiente e outras
inovações trazidas pela CR/1988 carecem de acréscimos ou alterações no proceder de vários
profissionais, não se excluindo desse rol os magistrados. O direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um dos direitos constitucionais mais recentes, dos mais
complexos e, por consequência, carente dos pressupostos mencionados acima por Reis e
Basso (2012, p. 35) para ser corretamente interpretado e efetivado.
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3.1 O Superior Tribunal de Justiça e o princípio da responsabilidade civil por danos
ambientais

O STJ, por sua estrutura e pela descrição de suas funções constitucionais, é um órgão
de grande relevância para que a certeza, a estabilidade e a previsibilidade dos princípios e
regras do Direito ambiental se concretizem. Isso, obviamente, traz segurança jurídica para o
usufruto dos direitos e para o cumprimento dos deveres naquilo que diz respeito às questões
ambientais. O STJ, com base em suas competências constitucionais, pode estruturar a
jurisprudência ao uniformizar as interpretações da legislação federal brasileira.
Segundo o art. 104 da CR/1988, o STJ deve ser composto por, no mínimo, 33
Ministros nomeados pela Presidência da República. Esses Ministros são divididos em três
seções especializadas de julgamento, cada uma delas composta por duas Turmas, tendo,
então, o STJ seis Turmas que possuem a incumbência de analisar e julgar diferentes matérias
a elas submetidas para apreciação.
Para a análise das decisões do STJ sobre o assunto responsabilidade civil ambiental
pesquisou-se decisões das diferentes Turmas que o compõem, além de posições doutrinárias
sobre a atuação do Tribunal quanto à matéria em comento.
Segundo Leite, Ferreira e Frozin (2010, p. 219) ―em acórdão julgado em maio de
2006, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar pela primeira vez
sobre a possibilidade de ocorrência de dano extrapatrimonial ambiental‖ (LEITE;
FERREIRA; FROZIN, 2010, p. 219, grifo próprio). Salientam os autores (2010) que a
titularidade coletiva do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui o
fundamento do chamado dano extrapatrimonial coletivo.
No caso acima, referem-se os autores ao julgamento do Recurso Especial
598.281/MG10, de responsabilidade da 1ª Turma do STJ, no qual o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (MPMG) ajuizou ação civil pública desfavorável ao Município de
Uberlândia e desfavorável à empresa Empreendimentos Imobiliários Canaã Ltda.
A ação civil pública teve por objetivo, além da imediata suspensão das atividades
relativas aos loteamentos efetuados pela empresa, a reparação dos danos causados ao meio
ambiente, acrescida de indenização em dinheiro pelo dano extrapatrimonial ambiental, haja

10

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 598.281/MG. Relator: Ministro Luiz Fux – Primeira
Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 01 jun. 2006.
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vista constarem dos autos laudos técnicos que revelavam de forma inequívoca a
responsabilidade dos réus.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), mediante conclusão do
Desembargador Antônio Hélio Silva, asseverou que:

PROCESSUAL CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇAO DO DANO MORAL À
NOÇAO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER
INDIVIDUAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
NOÇAO
DE TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇAO).
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...].
Assim sendo, procedente é o pedido formulado em ação civil pública, uma vez
comprovado nos autos que houve prejuízo ao meio ambiente, sendo de se
responsabilizar os agentes que por ação ou omissão tenham lesado o meio ambiente,
os quais devem reparar o dano. A condenação dos apelantes em danos morais é
indevida, posto que dano moral é todo o sofrimento causado ao indivíduo em
decorrência de qualquer agressão aos atributos da personalidade ou aos seus
valores pessoais, portando de caráter individual, inexistindo qualquer previsão
de que a coletividade possa ser sujeito passivo do dano moral. (BRASIL, 2006,
grifos próprios).

O REsp nº 598.281/MG, de autoria do MPMG, teve por razões o que o Parquet
considerou como violação ao que dispõe o art. 1º da Lei nº 7.347/85 e os arts. 14 e 1º, da Lei
no 6.938/1981, uma vez que o acórdão proferido pelo TJMG, à época, entendeu pela
impossibilidade de condenação de dano moral coletivo em sede de ação civil pública na qual
se discutia a reparação de danos ao meio ambiente, ainda que tenha reconhecido a
responsabilidade dos recorridos (Município de Uberlândia e Empreendimentos Imobiliários
Canaã Ltda.) pelos danos ambientais materiais.
Dos dispositivos legais que alicerçam o posicionamento do MPMG para interpor o
recurso, ressaltam aqueles que dizem respeito à Lei no 6.938/1981 por trazerem em seus
conteúdos os critérios da responsabilização ambiental na esfera civil.
Por sua vez, o art. 1º da Lei no 7.347/1985 - Lei que ―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 paisagístico e dá outras providências‖ (BRASIL,
1985) - estabelece as condições nas quais o MP pode ajuizar a ação civil pública por danos
patrimoniais e, frisa-se, por danos morais quando da intervenção irregular ou ilegal no meio
ambiente. O dispositivo legal estabelece o seguinte:
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Art. 1º da Lei no 7.347/1985. 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;
ll - ao consumidor [...] (BRASIL, 1985, grifo próprio).

Na análise do contexto que originou a interposição do recurso, não restam dúvidas de
que a controvérsia se deu pela possibilidade de condenação de pagamento de indenização por
dano moral no âmbito do dano ambiental.
O relator do REsp nº 598.281/MG no STJ foi o Ministro Luiz Fux. Dentre outros
argumentos favoráveis à existência do dano ambiental extrapatrimonial levantados pelo
Ministro podem ser destacados os que seguem, ensejando, assim, a indenização pecuniária
ambiental:

PROCESSUAL CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇAO DO DANO MORAL À
NOÇAO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER
INDIVIDUAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
NOÇAO
DE TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇAO).
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...] 3. O advento do novel ordenamento constitucional – no que concerne à
proteção ao dano moral – possibilitou ultrapassar a barreira do indivíduo para
abranger o dano extrapatrimonial à pessoa jurídica e à coletividade.
[...] 7. O dano moral ambiental caracteriza-se quando, além dessa repercussão física
no patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso ou coletivo - v.g.: o
dano causado a uma paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de
determinada região, quer como v.g; a supressão de certas árvores na zona urbana ou
localizadas na mata próxima ao perímetro urbano.
8. Consectariamente, o reconhecimento do dano moral ambiental não está
umbilicalmente ligado à repercussão física no meio ambiente, mas, ao revés,
relacionado à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento
da comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão ambiental.
[...] 12. Recurso especial provido para condenar os recorridos ao pagamento de dano
moral, decorrente da ilicitude perpetrada contra o meio ambiente, nos termos em que
ﬁxado na sentença. (BRASIL, 2006).

Verifica-se, pelos argumentos do Ministro Luiz Fux, o reconhecimento da existência
do dano moral ambiental, ainda que tenha sido voto vencido, pois no final do julgamento foi
negado provimento ao REsp nº 598.281/MG pelo fato de três dos Ministros que, à época,
compunham a 1ª Turma, terem votado pelo reconhecimento do dano moral somente quando
se tratasse de pessoa individualmente considerada, não sendo abrangente a ponto de se
constituir um dano moral coletivo, característica essa do dano moral ambiental. Com o
Ministro Luiz Fux votou somente o Ministro José Delgado. Ao discordar do voto do Ministro
Luiz Fux, assim se manifestou o Ministro Teori Albino Zavascki:
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PROCESSUAL CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇAO DO DANO MORAL À
NOÇAO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, DE CARÁTER
INDIVIDUAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
NOÇAO
DE TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇAO).
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
Ao contrário, portanto, do que aﬁrma o recorrente — segundo o qual o
reconhecimento da ocorrência de dano ambiental implicaria necessariamente o
reconhecimento do dano moral (ﬂs. 494) —, é perfeitamente viável a tutela do bem
jurídico salvaguardado pelo art. 225 da Constituição (meio ambiente ecologicamente
equilibrado), tal como realizada nesta ação civil pública, mediante a determinação de
providências que assegurem a restauração do ecossistema degradado, sem qualquer
referência a um dano moral (BRASIL, 2006).

Navarro (2014, p. 11), ao analisar a decisão proferida no REsp nº 598.281/MG,
salienta o fato de se ter prevalecido uma visão individualista e patrimonialista, ―muito embora
mudanças profundas tenham assolado o direito há mais de 25 anos, adequando-o a direitos
difusos e à complexidade ambiental, a interpretação continua a ser realizada em um viés
individualista ultrapassado‖ (NAVARRO, 2014, p. 11). Antes desse argumento, afirma a
autora (2014) qual a base para esse tipo de decisão, contrária ao caminhar do direito nos
tempos presentes:

[...] com base em tais decisões, está assentado que apenas um indivíduo
singularmente considerado pode requerer indenização por sofrer perturbação em seu
equilíbrio emocional. Em contrapartida, uma coletividade caracterizada pela
indivisibilidade e indeterminabilidade de seus sujeitos, jamais poderá pleitear tal
indenização, ainda que a lesão tenha causado um desequilíbrio profundo no
sentimento de proteção ambiental (NAVARRO, 2014, p. 11).

Contudo, cumpre salientar que o processo evolutivo jurisprudencial no STJ sobre a
responsabilidade civil ambiental se fez notar no ano seguinte ao julgamento do REsp nº
598.281/MG, que ocorreu no ano de 2006. Isso porque, no ano de 2007, ainda pela Primeira
Turma do Tribunal, foi novamente analisada a possibilidade ou não da ocorrência de dano
moral coletivo ambiental, mediante o REsp nº 791.653/RS, que teve como relator o Ministro
José Delgado.
A análise do REsp nº 791.653/RS11 mostra que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (TJRS) admitiu a ocorrência de dano moral coletivo ambiental decorrente de
poluição sonora, em desfavor de AGIP do Brasil S/A. Ao contrário da decisão proferida no
REsp nº 598.281/MG, nesse caso os ministros do STJ mantiveram a decisão do TJRS,
havendo unanimidade no reconhecimento do dano moral ambiental coletivo. O viés
11

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 791.653/RS. Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma. Diário de Justiça, Brasília, fev.2007.
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individualista observado no recurso interposto pelo MPMG no ano anterior foi
desconsiderado e a possibilidade de ocorrência do dano ambiental à coletividade foi admitida.
Decisões outras da Primeira Turma, já no ano de 2014, deixam clara a posição do STJ
quanto à utilização da indenização pecuniária nas ações que versam sobre os danos
ambientais, conforme se observa em excerto que segue transcrito da ementa do REsp nº
1.307.938/GO12. O relator foi o Ministro Benedito Gonçalves que, ao tratar da jurisprudência
do STJ sobre o assunto, enumera os recursos especiais precedentes nos quais se baseiam a
posição do STJ por ele mencionada.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N.
6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA
ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO).
POSSIBILIDADE. MULTA DE QUE TRATA O ART. 538 DO CPC MANTIDA.
[...].
4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de
reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de
obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Precedentes: REsp 1.227.139/MG,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp
1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
23/02/2011. (Brasil, 2014, grifo próprio).

No recurso acima, o Ministério Público do Estado de Goiás – MPGO - propôs ação
civil pública ambiental em desfavor de Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A – CDSA,
por manter uma usina hidrelétrica no Rio Parnaíba, segundo o MPGO, com problemas no
reflorestamento e passagem de peixes na época da piracema, além da inexistência de licença
de funcionamento expedida pelo IBAMA.
A pessoa jurídica CDSA recorreu, e uma das alegações recursais foi justamente a
violação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, aduzindo a impossibilidade de cumulação
entre a indenização e a recuperação da área degradada. A Primeira Turma do STJ julgou não
merecer prosperar essa pretensão, entendendo que o próprio dispositivo legal prevê a
possibilidade de cumular a recuperação com a indenização pelos danos causados, afirmando
ser este entendimento também confirmado pela doutrina e jurisprudência do STJ.
No transcurso do tempo, tendo como referencial o ano de 2006, quando houve
divergência entre os Ministros que compunham a Primeira Turma do STJ quanto ao
reconhecimento do dano ambiental extrapatrimonial e da viabilidade legal da indenização
12

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.307.938/GO. Relator: Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma. Diário de Justiça, Brasília, 16 jun. 2014a.
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pecuniária, percebe-se ter havido substancial mudança nas análises efetuadas pelo STJ sobre a
responsabilização civil ambiental, com a admissão jurisprudencial do instituto da indenização
pecuniária ambiental.
Do relato do Ministro Herman Benjamin, do ano de 2013, ao julgar o REsp nº
1.328.753 /MG13, esclarecendo tratar-se ―na origem de Ação Civil Pública movida contra
particular em razão de este ter suprimido vegetação nativa e edificado irregularmente em Área
de Preservação Permanente‖ (BRASIL, 2013), extrai-se a seguinte argumentação:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL.
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14,
§ 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA
REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIOPAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA
CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO
AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º
DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN
DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.
[...].
A partir da compreensão de que o dano ambiental tem uma dimensão material a
que se encontram associados danos extrapatrimoniais, que abarcam os danos
morais coletivos, a perda pública decorrente da não fruição do bem ambiental, e a
lesão ao valor de existência da natureza degradada, importa definir diferentes formas
de reparação para cada classe de danos. Esclareça-se que os pedidos de condenação
em obrigações de fazer e de indenização serão cumulados, inexistindo bis in idem,
pois o fundamento para cada um deles é diverso. O pedido de obrigação de fazer
cuida da reparação in natura do dano ecológico puro e a indenização visa a ressarcir
os danos extrapatrimoniais, pelo que o reconhecimento de tais pedidos compreende
as diversas facetas do dano ambiental. (BRASIL, 2013b, grifos próprios).

Naquilo que diz respeito ao REsp nº 1.114.398/PR14, do ano de 2012, que teve por
relator o Ministro Sidnei Beneti, o entendimento quanto aos danos ambientais causados por
vazamento de nafta do Navio N-T Norma, de propriedade da Petrobrás S/A – Transpetro,
ocorrido no dia 18/10/2001, não diferiu do entendimento relatado pelo Ministro Herman
Benjamin no recurso antecedente mencionado.
O extrato da posição do Ministro Sidnei Beneti que abaixo se transcreve é pelo fato da
apelante ter interposto o recurso tendo como um dos temas a ―presença de culpa exclusiva de
terceiro como excludente de responsabilidade, o que importaria na não aplicação da teoria do
risco integral‖ (BRASIL, 2012).

13

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.328.753. Relator: Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 28 maio 2013b.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.114.398/PR. Relator: Ministro Sidnei Beneti,
Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 16 fev. 2012.
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A decisão contempla a recuperação dos danos ambientais, conjugada com a
indenização pecuniária ambiental. Relata o Ministro Sidnei Beneti, tendo por base o princípio
do poluidor-pagador, que, no caso da alegação de excludente de responsabilidade por culpa
exclusiva de terceiro, deve ser imposta ao poluidor a obrigação de indenizar, ―para,
posteriormente, ir cobrar de terceiro que porventura sustente ter responsabilidade pelo fato‖.
Salienta o Ministro:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A
PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR
VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DECOLISÃO DO NAVIO NT NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS
DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS:
a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO
ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b)
LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO
TRANSPORTADOR
DE
CARGA
PERIGOSA,
DEVIDO
A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR;
c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE
TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e)
JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO
DANOSO - SÚMULA 54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
[...].
Incide o princípio do poluidor-pagador, já destacado em julgado desta Corte (REsp
769.753/SC, 2ª T., j. 8.9.2009, Rel. Min. HERMANN BENJAMIM), de que se
extrai‖:
"(...) 11. Pacífica a jurisprudência do STJ de que, nos termos do art. 14, § 1°, da
Lei 6.938/1981, o degradador, em decorrência do princípio do poluidorpagador, previsto no art. 4°, VII (primeira parte), do mesmo estatuto, é
obrigado, independentemente da existência de culpa, a reparar - por óbvio que
às suas expensas - todos os danos que cause ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade, sendo prescindível perquirir acerca do elemento
subjetivo, o que, consequentemente, torna irrelevante eventual boa ou má-fé
para fins de acertamento da natureza, conteúdo e extensão dos deveres de
restauração do status quo ante ecológico e de indenização". (BRASIL, 2012,
grifos do original).

No mesmo diapasão, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao relatar o REsp nº 1.374.284 –
MG15 (BRASIL, 2014b), cuja ementa abaixo segue, não diverge do entendimento dos outros
ministros quanto aos relatos que versam sobre danos ambientais e o princípio da indenização
pecuniária como medida de reparação ambiental:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
15

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.374.284/MG. Relator: Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Turma. . Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 05 set. 2014b.
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DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE
AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE
MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO
INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
―1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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 sua obrigação de indenizar; b) em
decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais
causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja
enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja
efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora
lesado”.
―2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento‖. (BRASIL, 2014b,
grifos próprios).

Excertos do relatório do Ministro Luis Felipe Salomão (BRASIL, 2014b) realçam a
aplicação da indenização como apêndice do princípio da reparação ambiental, salientando que
―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‖ [...]‖ (BRASIL, 2014b).
Esclarece ainda o Ministro Luis Felipe Salomão que o fato da responsabilidade
ambiental ser objetiva:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE
AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE
MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO
INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
[...]
Pressupõe, ainda, o dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade
e o resultado, efetivo ou potencial. O nexo de causalidade é o fator aglutinante que
permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de
indenizar. É um elemento objetivo, pois alude a um vínculo externo entre o dano e
o fato da pessoa ou da coisa ‖. (BRASIL, 2014b, grifo próprio).

Para maiores esclarecimentos sobre o princípio da indenização como elemento
integrante da reparação ambiental é salutar retomar o magistério do Ministro Herman
Benjamin, via REsp nº 1.328.753/MG (BRASIL, 2013b), que tem como esclarecimento
tratar-se ―na origem de Ação Civil Pública movida contra particular em razão de este ter
suprimido vegetação nativa e edificado irregularmente em Área de Preservação Permanente‖.
(BRASIL, 2013b). Em suas palavras, salienta o Ministro as categorias ou tipos de danos
ambientais que justificam a aplicação da indenização pecuniária ambiental ao mencionar e
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definir o dano interino ou intermediário, o dano residual ou permanente e o dano moral
coletivo. Leia-se:

ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL.
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14,
§ 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA
REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIOPAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA
CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO
AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º
DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN
DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.
[...].
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem,
porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente
restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada
pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de
cunho futuro, irreparável ou intangível.
Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a)
o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão
danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato
passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do
povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em
que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração
natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que
subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual
ou permanente), e c) o dano moral coletivo. (BRASIL, 2013b, grifos do original).

Três são, portanto, as argumentações utilizadas pelo STJ para justificar a cumulação
da indenização com outro dos princípios que compõem a reparação ambiental. A indenização
deve ser considerada como medida de reparação ambiental sempre que o dano ambiental
ocorrido, conforme palavras do Ministro Herman Benjamin, apresentar ―efeitos deletérios de
cunho futuro, irreparável ou intangível‖ (BRASIL, 2013b).
As três argumentações dizem respeito ao aspecto temporal de ocorrência do dano
ambiental (lapso temporal), aos efeitos positivos necessários ao meio ambiente que a
recuperação ambiental não consegue alcançar e aos efeitos negativos que o dano ambiental
possa trazer sobre os sentimentos das pessoas, denominado moral coletivo ou dano
extrapatrimonial. A essas três situações do reflexo ou efeitos do dano ambiental o Ministro
Herman Benjamin (BRASIL, 2013b), em consonância com a doutrina jurídica, denomina de
degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente.
A título de exemplo, em se tratando da doutrina jurídica, Mirra (2004, p. 355), ao
argumentar sobre a abrangência da indenização pecuniária referente aos danos ambientais
salienta que, indiferentemente do método ou procedimento a ser empregado para o cálculo,
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[...] a indenização deverá abranger não apenas o valor de mercado ou de exploração
comercial dos bens ou recursos degradados, como, ainda, o valor da perda de
qualidade ambiental resultante do simples fato da degradação, o valor das perdas
ambientais do interregno entre a produção do dano e a restauração da qualidade
ambiental afetada, o valor das perdas decorrentes de eventual irreversibilidade da
degradação e, também, conforme o caso, o acréscimo de soma em dinheiro a título
de ―valor de desestímulo‖, a fim de dissuadir o responsável da prática de novos
atentados (MIRRA, 2004, p. 355).

Leite e Pilati (2006, p. 61) comentam que Mirra (2004) foge de uma visão
antropocêntrica utilitarista para adotar uma postura ecocêntrica ―ao levar em consideração
questões que não envolvem apenas o valor de mercado do bem ambiental‖. Esclarecem ainda
que Mirra (2004) adota ―parâmetros que levam em consideração o comprometimento ético
com o bem ambiental e com as futuras gerações [...], concedendo à natureza um valor
independente da utilidade que ela possa ter para o homem‖ (LEITE; PILATI, 2006, p. 61).
A

jurisprudência

brasileira

reconhecer

a

ocorrência

do

dano

ambiental

extrapatrimonial ou dano moral ambiental coletivo constitui um grande avanço para a
aplicação da indenização pecuniária nos julgados referentes à responsabilidade civil
ambiental. O antropocentrismo, que permeia de forma utilitarista os recursos ambientais, cede
lugar ao ecocentrismo que postula comportamentos mais benéficos ao meio ambiente por
reconhecer o valor intrínseco da natureza.
O fato do dano ambiental apresentar características que extrapolam os prejuízos que
diriam respeito somente ao bem ou recurso ambiental danificado justifica a aplicação do
princípio da indenização pecuniária, visando restituir, ainda que em parte, as perdas
extrapatrimoniais que acompanham a perda do recurso ambiental.
Leite, Ferreira e Frozin (2010, p. 214-215) lecionam que, em se tratando do dano
ambiental extrapatrimonial ou dano moral, é possível observá-lo sob os aspectos subjetivo e
objetivo. ―Sob o aspecto subjetivo ter-se-á o que se denomina de dano ambiental
extrapatrimonial de caráter individual‖ (LEITE; FERREIRA; FROZIN, 2010, p. 214-215).
Nesse caso, a lesão ao meio ambiente reﬂete negativamente em bens individuais de natureza
imaterial, provocando sofrimento psíquico, de afeição ou físico à vítima. Quanto ao aspecto
objetivo do dano ambiental extrapatrimonial, os autores (2010) mencionam o caráter difuso
do dano ao atingir interesse ambiental imaterial coletivo, causando prejuízo a patrimônio ideal
da coletividade.
Leite, Ferreira e Frozin (2010, p. 214-215) acrescentam que:
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Neste contexto, Steigleder, em excelente trabalho sobre o dano ambiental no direito
brasileiro, identiﬁca três diferentes formas de expressão da dimensão
extrapatrimonial do dano ambiental autônomo, a saber: (a) dano moral ambiental
coletivo, caracterizado pela diminuição da qualidade de vida e do bem-estar da
coletividade; (b) dano social, identiﬁcado pela privação imposta à coletividade de
gozo e fruição do equilíbrio ambiental proporcionado pelos microbens ambientais
degradados; e (c) dano ao valor intrínseco do meio ambiente, vinculado ao
reconhecimento de um valor ao meio ambiente em si considerado – e, portanto,
dissociado de sua utilidade ou valor econômico, já que ―decorre da irreversibilidade
do dano ambiental, no sentido de que a natureza jamais se repete‖ (STEIGLEDER
apud LEITE; FERREIRA; FROZIN, 2010, p. 214-215).

De todo o exposto, é de grande importância verificar que o STJ, ao dar credibilidade
ao princípio da indenização pecuniária ambiental em seus julgados quando da ocorrência do
dano ambiental, muito contribui para pacificar a jurisprudência em tema de tamanha
relevância para a concretização do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O STJ vem
fazendo isso de maneira condizente com dispositivos jurídicos já consagrados na legislação
brasileira como, por exemplo, a Lei nº 7.347/1985, que, em seu art. 1º, deixa clara a
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. Outra base que
muito tem auxiliado o STJ no reconhecimento do dano ambiental extrapatrimonial são os
fortes argumentos doutrinários favoráveis ao tema.
O STJ tem decidido em seus julgados, naquilo que se refere ao princípio da
responsabilidade civil em matéria ambiental, que esta deve ser considerada objetiva, tendo a
teoria do risco integral como opção devido às peculiaridades que envolvem o dano ambiental.
O STJ tem sido enfático em seus julgados sobre o princípio da reparação ambiental,
argumentando ser o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre
na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de
excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar.
Não restam dúvidas de que a matéria que trata dos assuntos referentes ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado veio trazer substanciais transformações para os
paradigmas que se impunham em todas as áreas do saber. Não atentar para ou desconsiderar
as repercussões das atividades antrópicas sobre os recursos ambientais e, por consequência,
sobre a própria vida humana, são atitudes que impõem à humanidade a obrigação de rever
seus conceitos e a reexaminar as normas elaboradas que visam o ajustamento da conduta dos
indivíduos em suas relações com a natureza. Nessa perspectiva é que foi inserido o princípio
da responsabilização ambiental na CR/1988.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, neste trabalho privilegia-se o princípio da
indenização ambiental como elemento componente do princípio da reparação ambiental. A
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reparação ambiental deve ser vista como a finalidade última da responsabilidade civil em
matéria ambiental e obrigação constitucional para todo aquele que danifica o meio ambiente.
A indenização pecuniária por dano ao meio ambiente, ainda que considerada medida
subsidiária em relação às outras formas de reparação ambiental, tem ganhado espaço nos
tribunais do país. O STJ tem privilegiado a indenização pecuniária em consonância com a
obrigação de restaurar ou recuperar o ambiente danificado devido às peculiaridades do dano
ambiental que comporta características de irreversibilidade, extensa temporalidade e de
integralidade incompleta quando se busca a restauração.
O fato do dano ambiental não afetar somente o caráter material do recurso danificado,
mas surtir também efeitos extrapatrimoniais naqueles atingidos por suas consequências, tem
sido motivo de argumentações para o STJ justificar a aplicação da indenização pecuniária em
seus julgados que versam sobre a reparação do dano ambiental.
As justificativas apresentadas pelo STJ têm sido plausíveis, pelo fato de estarem
amparadas nos aspectos jurídicos que sustentam a aplicação da indenização pecuniária nos
procedimentos do mesmo, e pelo fato de se buscar na doutrina jurídica argumentos
provenientes de outras áreas do saber com ênfase nos conhecimentos ecológicos sobre o dano
ambiental.
Não há uniformidade nos julgados de outros tribunais do país tanto quanto se observa
nas decisões do STJ ao tratar da responsabilidade civil em matéria ambiental e, mais
especificamente, quanto à indenização pecuniária ambiental. Pelo fato do STJ estar
elaborando uma jurisprudência mais consistente com os reclamos da justiça ambiental nesse
quesito – responsabilidade civil em matéria ambiental - espera-se que os outros tribunais do
país, quando do julgamento de situações análogas em matéria ambiental, utilizem essa
jurisprudência como base para os seus julgados, superando a indeterminação do Direito nessa
seara, o que traz, obviamente, mais segurança jurídica.

3.2 Metanormas da proporcionalidade e da razoabilidade e suas relações com a
responsabilidade civil ambiental

Estes escritos privilegiam a atuação do Poder Judiciário em detrimento dos Poderes
Executivo e Legislativo naquilo que diz respeito ao cumprimento dos deveres delegados ao
Poder Público

na

conservação do meio

ambiente no

âmbito

constitucional e

infraconstitucional. Nada mais correto, portanto, verificar de imediato como o Poder
Judiciário, neste caso representado pelo STJ pelas razões anteriormente expressas, tem
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relacionado os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade com o
princípio da responsabilidade civil ambiental, com ênfase na aplicação da indenização
pecuniária ambiental.
Para tanto, há que se reportar à ementa aqui já mencionada do REsp no 1.374.284/MG
(BRASIL, 2014b)16 que se refere aos danos ambientais decorrentes do rompimento de
barragem de mineração. O acidente ocorreu no Município de Miraí - MG, em janeiro de 2007,
quando a empresa de Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda., durante o desenvolvimento de
sua atividade empresarial, deixou vazar cerca de 02 (dois) bilhões de litros de resíduos do
minério denominado bauxita, tendo atingido quilômetros de extensão e se espalhado por
cidades dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Por conta do acidente ambiental foi
grande o número de famílias desabrigadas com a perda de seus bens (móveis e imóveis), além
dos danos ambientais ocasionados aos recursos naturais flora, fauna, solo e água. Os danos
ambientais foram verificados principalmente nas margens do curso d‘água que sustentava a
barragem de rejeito do minério. Leia-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE
AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE
MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO
INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
―1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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 sua obrigação de indenizar; b) em
decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais
causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja
enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva
compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado‖.
―2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento‖. (BRASIL, 2014b,
grifos próprios).

A leitura da ementa evidencia que a empresa de mineração ajuizou o recurso especial
com vistas a afastar sua responsabilidade de indenizar com base nas excludentes de

16

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.374.284/MG. Relator: Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 05 set. 2014b.
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responsabilidade civil. O STJ nega provimento ao recurso e, nas argumentações, realça a
obrigação da empresa de recompor os danos materiais e morais causados.
Na fixação da indenização por danos morais, o STJ recomenda como procedimento o
arbitramento. Salienta, então, que este seja feito caso a caso e com moderação, devendo ser
observada a metanorma da proporcionalidade com base nos parâmetros que a ementa
enumera. Acrescenta que o juiz deve se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e
jurisprudência, com razoabilidade, ―[...] de modo que, de um lado, não haja enriquecimento
sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos
morais experimentados por aquele que fora lesado‖ (BRASIL, 2014b).
Em se tratando do princípio da responsabilidade civil ambiental e, dentro desse
princípio, ao tratar da indenização pecuniária ambiental, o teor da ementa acima traz a
preocupação maior tanto da doutrina, quanto da jurisprudência ao mencionarem os postulados
normativos da proporcionalidade e da razoabilidade. O principal motivo consiste, portanto,
em se compensar o dano ambiental em toda sua extensão sem a espoliação do causador do
dano.
Fica, portanto, muito clara a motivação principal para a aplicação das metanormas da
proporcionalidade e da razoabilidade no contexto da responsabilidade civil ambiental. O
objetivo é fugir da aplicação fria da letra da lei e busca-se atingir a justiça ambiental ao se
responsabilizar civilmente aqueles que infringem as leis ambientais.
É grande o número dos doutrinadores jurídicos que consideram a proporcionalidade e
a razoabilidade princípios constitucionais de grande valia para a elaboração e interpretação
dos dispositivos jurídicos. Todavia, há aqueles que entendem que esses instrumentos jurídicos
devam ser classificados como metanormas. Destaca-se, dentro desse último grupo, o
doutrinador Ávila (2005, p. 89) que, ao dissertar sobre a distinção entre princípios e regras,
argumenta quanto aos princípios:

[...] os princípios são definidos como normas imediatamente finalísticas, isto é,
normas que impõem a promoção de um estado ideal de coisas por meio da
prescrição indireta de comportamentos cujos efeitos são havidos como necessários
àquela promoção. Diversamente, os postulados não impõem a promoção de um fim,
mas ao invés disso, estruturam a aplicação do dever de promover um fim [...]
(ÁVILA, 2005, p. 89).

A expressão metanorma é então utilizada pelo autor para a proporcionalidade e para a
razoabilidade.

Ávila (2005, p. 88) realça a função interpretativa que esses postulados
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normativos exercem ao estabelecerem a estrutura de aplicação de outras normas, princípios e
regras. Assim se manifesta o autor (2005):

Os postulados normativos situam-se num plano distinto daquele das normas cuja
aplicação estruturam. A violação deles consiste na não-interpretação de acordo com
a sua estruturação. São por isso metanormas, ou normas de segundo grau. O
qualificativo de normas de segundo grau, porém, não deve levar à conclusão de que
os postulados normativos funcionam como qualquer norma que fundamenta a
aplicação de outras normas, a exemplo do que ocorre no caso de sobreprincípios
como o princípio do Estado de Direito ou do devido processo legal.
Superou-se o âmbito das normas para adentrar o terreno das metanormas. Esses
deveres situam-se num segundo grau e estabelecem a estrutura de aplicação de
outras normas, princípios e regras. Como tais, eles permitem verificar os casos em
que há violação às normas cuja aplicação estruturam. Só elipticamente é que se pode
afirmar que são violados os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
eficiência, por exemplo (ÁVILA, 2005, p. 88).

Posição doutrinária contrária adota, por exemplo, Pontes (2000, p. 54) que discorda da
redução do ―princípio da proporcionalidade a mero método (ou critério) de interpretação e
aplicação do Direito‖ (PONTES, 2000, p. 54). Em outras palavras, para o autor (2000) isso
significa diminuir em muito o conteúdo normativo do princípio. Ele realça o que é método e o
que é princípio. Ao fazê-lo, ressalta a discricionariedade como parâmetro de distinção entre
eles pelo fato do método ser aberto à escolha do intérprete-aplicador do Direito: ―o intérprete
do Direito não pode optar se atende ou não ao princípio da proporcionalidade; pelo contrário,
é seu dever concretizar tal princípio, sob pena de inconstitucionalidade da decisão jurídica
tomada‖ (PONTES, 2000, p. 54).
Ainda que a definição doutrinária desses postulados normativos quanto ao aspecto
estrutural não seja equânime, fica clara a função da proporcionalidade e da razoabilidade
como instrumentos de interpretação jurídica e, portanto, de grande importância para as
funções dos legisladores e dos aplicadores do Direito, enquanto disciplina.
Distinguir proporcionalidade de razoabilidade é outra preocupação procedente de
alguns autores. Nesse caminhar, Araújo (2002, p. 50), aderindo à denominação da
proporcionalidade e da razoabilidade como princípios, ressalta o seguinte:

Já vimos que na jurisprudência brasileira os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade têm sido utilizados com muita frequência, inclusive pelo Supremo
Tribunal Federal, como um só princípio. Entretanto, embora eles se imbriquem de
alguma maneira na atuação prática, o fato é que são princípios distintos [...]
(ARAÚJO, 2002, p. 50).

Pires (2007, p. 1), explica, resumidamente, as origens distintas dos dois postulados
normativos, denominando-os, entre aspas, de princípios. Salienta o autor que a boa razão para
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a aceitação e a justa medida na elaboração e interpretação das normas constituem a origem
desses postulados normativos. Escreve o autor (2007):
O ―princípio‖ da razoabilidade tem origem nos Estados Unidos da América, graças
ao ―due process of law‖, encontrando terra fértil na estrutura da sua Magna Carta; já
o ―princípio‖ da Proporcionalidade encontra-se fonte de compreensão nos pilares de
sustentação do direito europeu, especificamente nas arquiteturas Germânicas.
Estipula-se sua origem aos remotos séculos XII e XVIII, quando gravitavam sobre a
Inglaterra as teorias Jusnaturalistas, as quais promulgavam o homem como
indivíduo titular de direitos imanentes a sua natureza, insurgindo-se contra o
positivismo acentuado dos Estados.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nascem como instrumentos
limitadores dos excessos e abusos dos Estados. A partir de então os Estados não
poderiam mais fazer simplesmente o que lhes aprouvesse, mas - e isso é o núcleo
dessa compreensão – o que fosse aceitável como de boa razão e justa medida
(PIRES, 2007, p. 1).

Rodrigues (2002, p. 191), ao inserir a proporcionalidade na aplicação do poder de
polícia constitucionalmente delegado à administração, defende que toda e qualquer sanção
administrativa deve pautar-se no postulado normativo da proporcionalidade. Assim, entende o
autor que a proporcionalidade ―nada mais é do que um corolário do princípio da razoabilidade
e finalidade que devem pautar os atos da administração‖ (RODRIGUES, 2002, p. 191).
Grinover (2010, p. 7), ao dissertar sobre a aplicação da proporcionalidade e da
razoabilidade pelo Poder Judiciário em suas responsabilidades referentes ao controle de
políticas públicas socioambientais e, procurando demonstrar a íntima relação existente entre
estas, assevera que ―a razoabilidade mede-se pela aplicação do princípio constitucional da
proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade significa, em última análise, a busca do
justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados” (GRINOVER,
2010, p. 7, grifo da autora).
A doutrina jurídica tem se manifestado de várias formas sobre a razoabilidade e sobre
a proporcionalidade, ressaltando a importância dessas para a atuação do Poder Judiciário no
controle dos atos normativos e administrativos, além da utilização como instrumentos para a
interpretação e a formatação jurisprudencial.
Grinover (2010, p. 19), trazendo à baila os registros do constitucionalista português
Canotilho, salienta a existência de subprincípios que compõem o postulado normativo da
proporcionalidade em sentido amplo. Escreve a autora (2010):

Sobre o tema, José Joaquim Gomes Canotilho sustentou que o princípio da
proporcionalidade em sentido amplo comporta subprincípios constitutivos: a)
princípio da conformidade ou adequação de meios (Geeignetheit), que impõe
que a medida seja adequada ao fim; b) princípio da exigibilidade ou da
necessidade (Erforderlichkeit) ou princípio da necessidade ou da menor
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ingerência possível, que impõe a ideia de menor desvantagem possível ao cidadão;
c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito (Verhältnismässigkeit)
importando na justa medida entre os meios e o fim.
[...] Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, com
o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação
ao fim. Trata-se, pois, de uma questão de ―medida‖ ou ―desmedida‖ para se alcançar
um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim
(GRINOVER, 2010, p. 19, grifos da autora).

Na aplicação da proporcionalidade, vê-se, conforme a doutrina exposta por Canotilho,
que a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito devem ser
observadas. O autor as denomina de subprincípios, ressaltando que a adequação impõe que a
medida seja adequada ao fim a ser alcançado; a necessidade, por sua vez, impõe a ideia de
menor desvantagem possível ao cidadão, enquanto a proporcionalidade em sentido estrito
importa na justa medida entre os meios e o fim, ou seja, os meios empregados devem
justificar o fim que se busca alcançar.
Quanto à razoabilidade, Ávila (2005, p. 108), ao diferenciá-la da proporcionalidade,
argumenta que:

O postulado da proporcionalidade não se identifica com a da razoabilidade: esse
exige, por exemplo, a consideração das particularidades individuais dos sujeitos
atingidos pelo ato de aplicação concreta do Direito, sem qualquer menção a uma
proporção entre meios e fins (ÁVILA, 2005, p. 108).

Das palavras acima de Ávila (2003) é possível inferir que na utilização prática das
metanormas da proporcionalidade e da razoabilidade existe uma distinção quanto ao caráter
objetivo e subjetivo de uma e de outra. Enquanto a proporcionalidade se presta ao exame de
parâmetros que englobam a subjetividade na interpretação das normas (meios adequados aos
fins almejados), a razoabilidade se presta para o exame ―das particularidades individuais dos
sujeitos atingidos pelo ato de aplicação concreta do Direito, sem qualquer menção a uma
proporção entre meios e fins‖ (ÁVILA, 2005, p. 108). Portanto, a razoabilidade é útil na
interpretação das normas ao serem observados os parâmetros objetivos que estas comportam.
Freitas (1997, p. 119) argumenta que ―o princípio da proporcionalidade quer significar
que o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos
seus objetivos" (FREITAS, 1997, p. 119).
O fato do meio ambiente ser frequentemente agredido e necessitar da reparação
ambiental em sua forma natural, acrescida, muitas das vezes, da reparação pecuniária do dano
ambiental, por conta dos efeitos irreparáveis ou de lapso temporal prolongado para a
efetivação dos efeitos positivos da reparação natural, obriga o aplicador do direito a observar
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com maior atenção a aplicação das metanormas da proporcionalidade e da razoabilidade na
elaboração e aplicação das leis ambientais.
Guerra Filho (2003, p. 80), ao denominar o postulado normativo como princípio,
esclarece a relação direta da proporcionalidade com o ramo do Direito ambiental, destacando
a característica da supraindividualidade ou dos interesses coletivos desse ramo do Direito
como um dos motivos para a aplicação do postulado normativo:

Uma área em que o princípio da proporcionalidade tem ampla penetração é aquela
representada por ramos modernos tais como o Direito Ambiental ou o Direito
Nuclear [...]. Uma explicação para isso poderia se ver na circunstância de que esses
novos campos têm surgido com a consciência do fenômeno dos chamados
―interesses coletivos‖ ou ―supraindividuais‖, com o qual se liga estreitamente o
princípio da proporcionalidade, enquanto favorece a proteção e a satisfação
equitativa de interesses contrapostos, sejam individuais, de toda uma sociedade
política ou, no caso, de apenas uma parte dela, uma coletividade (GUERRA FILHO,
2003, p. 80).

Portanto, conforme Guerra Filho (2003, p. 80) acima, favorecer a proteção e a
satisfação equitativa de interesses contrapostos é o objetivo maior na utilização da
proporcionalidade. Este instrumento de interpretação e elaboração jurídica então se presta
para o enfrentamento do maior desafio contemporâneo, em se tratando do desenvolvimento
das atividades de produção socioeconômica: a compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico. Isso porque as formas ainda vigentes de produção econômica são muito predatórias
para o meio ambiente.
Há então de se concordar com Guerra Filho (2003, p. 80) pelo fato de ocorrerem
muitos conflitos no campo da ordem econômica e da conservação ambiental que carecem da
aplicação da proporcionalidade por envolverem interesses individuais, esses pertinentes à
ordem econômica, com interesses supraindividuais referentes à conservação do meio
ambiente.
A Lei da PNMA visa assegurar, dentre outros princípios, a concretude do princípio do
desenvolvimento econômico. O legislador, ao elaborar a Lei, estava consciente da
necessidade de compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Os arts. 2º e 4º da Lei
expressam esses objetivos:
Art. 2º da Lei no 6.938/1981 A Política Nacional do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à
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vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, [...].
[...]
Art. 4º da Lei no 6.938/1981. A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (BRASIL, 1981).

A intenção que se vislumbra na elaboração da Lei da PNMA é, então, compatibilizar
os princípios que regem a Economia, enquanto disciplina que orienta os métodos de produção
econômica, com os princípios que regem a Ecologia, disciplina que orienta a forma de se
intervir na natureza para a ocorrência da produção econômica de maneira a não degradar o
meio ambiente ou fazê-lo em obediência à capacidade de resistência dos ecossistemas.
Derani (2008, p. 63) resume a relação de conflito hoje existente entre os requisitos da
produção econômica e os exigidos para a conservação ambiental ao afirmar que ―a questão
ambiental é, em essência, subversiva, visto que é obrigada a permear e a questionar todo o
procedimento moderno de produção e de relação homem-natureza, estando envolvida com o
cerne da conflituosidade da sociedade moderna‖ (DERANI, 2008, p. 63).
A relação direta entre as atividades de produção econômica e a frequente ocorrência
de danos ambientais evidencia os conflitos entre a ordem econômica e a conservação do meio
ambiente, ambas constitucionalmente defendidas. Em se havendo conflito de normas, os
postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser invocados pelo
aplicador do Direito.
Conforme anteriormente mencionado através do REsp no 1.374.284/MG (BRASIL,
2014b), a relação da proporcionalidade e da razoabilidade com o princípio da
responsabilidade civil consiste em se evitar que ―de um lado, haja enriquecimento sem causa
de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais
experimentados por aquele que fora lesado‖ (BRASIL, 2014b), acrescentando que os danos
materiais também são englobados no somatório da indenização.
A aplicação da proporcionalidade nos procedimentos da reparação ambiental e, mais
especificamente na indenização pecuniária ambiental, visa, portanto, à estimativa de valores
monetários que sejam adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito à satisfação
dos interesses que se confrontam.
As orientações emanadas do STJ através do REsp no 1.374.284/MG (BRASIL, 2014b)
conforme a ementa anteriormente citada esclarecem que para fixar o valor monetário a ser
indenizado a análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito fica
adstrita ao caráter subjetivo do causador do dano ambiental. Nesse caso se efetua a análise
subjetiva do agente causador do dano ambiental, através de parâmetros que já se encontram
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contemplados na Lei nº 9.605/, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências. Incluem-se nesse caso a situação econômica do infrator, o baixo grau de
instrução ou escolaridade do agente, o arrependimento do infrator, manifestado pela
espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada,
dentre outros.
A razoabilidade, por sua vez, se presta para a análise do valor monetário do dano
ambiental, tendo como parâmetros a abrangência, a temporalidade e a reversibilidade dentre
outros componentes dos efeitos do dano ambiental. A análise, nesse caso, se processa com
vistas a caracterizar o aspecto objetivo do dano ambiental.
Para a análise pertinente à razoabilidade o aplicador do Direito deve, então, contar
com a participação de peritos ou estudiosos de outras áreas do conhecimento; isso evidencia o
caráter transdisciplinar do Direito ambiental. As características do dano ambiental devem ser
postas analiticamente em laudos ou pareceres técnicos que facilitam a compreensão do caráter
objetivo da situação sub judice de modo que a aplicação da proporcionalidade pelo aplicador
do Direito seja feita da maneira mais segura nos termos subjetivos que envolvem a questão.
O fato da ordem jurídica ambiental ser dotada de ―conceitos vagos, confusos, amplos e
indeterminados‖, acrescida da intensa discricionariedade administrativa concedida ao Poder
Executivo motiva Leite e Belchior (2010, p. 308) a expressarem:

[...], que diante do caráter principiológico dos direitos fundamentais, é inevitável a
constante colisão entre eles, como ocorre entre o direito ao meio ambiente e o direito
à propriedade, o direito à liberdade, o direito à iniciativa privada, o direito ao
desenvolvimento, o direito ao pleno emprego, etc., levando à necessidade de
técnicas interpretativas adequadas. (LEITE; BELCHIOR, 2010, p. 308).

E acrescentam (2010):
Importa destacar que os princípios interpretativos utilizados na hermenêutica
ambiental não têm como oferecer respostas únicas e exclusivas, haja vista que, como
consta na hermenêutica filosófica, o sentido a ser captado da norma é inesgotável.
Mesmo que o jurista utilize todos os princípios indicados, ainda assim haverá
margem para subjetividade e arbitrariedade (LEITE; BELCHIOR, 2010, p. 312).

Os autores supracitados, ainda que reconheçam a existência de margem para a
subjetividade e arbitrariedade nos julgados em áreas diversas devido à complexidade social
contemporânea, salientam a necessidade de fundamentação das decisões e escolhas do
intérprete, tendo em vista a nova ordem constitucional ecológica. Os argumentos devem ser
racionalmente justificados, ―principalmente quando o pós-positivismo aponta que os
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princípios não precisam estar expressos para ter validade normativa‖ (LEITE; BELCHIOR,
2010, p. 312), como é o caso da proporcionalidade e da razoabilidade.
Às normas ambientais tem sido dada grande relevância nas discussões que envolvem a
implantação de empreendimentos que outrora não contemplavam a inclusão dessas normas. A
responsabilidade ambiental incluída na CR/1988 muito contribui para esse fato e, pela sua
extensão, tendo o princípio do poluidor pagador por supedâneo, carece da observação dos
postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade para sua correta interpretação
e aplicação.
Quando se trata da responsabilidade em questões ambientais, aos princípios da
prevenção, do poluidor pagador, da reparação integral do dano ambiental (restauração,
recuperação, compensação ambiental e indenização ambiental) devem ser acrescentadas a
razoabilidade e a proporcionalidade como postulados normativos necessários à interpretação
das normas com vistas a se alcançar o que se almeja no contexto constitucional.

4 A ECONOMIA AMBIENTAL

As injustiças sociais, acrescidas da degradação ambiental, deram origem à ideia de
desenvolvimento sustentável que surgiu a partir do conceito de ecodesenvolvimento, este
proposto durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972.
O desenvolvimento sustentável veio substituir o paradigma estabelecido pelo
desenvolvimento econômico que continha na definição e na execução somente pressupostos
econômicos, evidenciando o crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento.
A ideia de desenvolvimento econômico ainda privilegia a necessidade do
desenvolvimento industrial que, por sua vez, estimula sobremaneira o consumo dos bens
industrialmente produzidos. Isso traz como consequência a degradação ambiental por causa
da retirada constante dos recursos naturais e a devolução para o meio ambiente dos resíduos
dessa utilização da natureza sem os cuidados devidos. As condições ambientais que poderiam
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos do mundo são, dessa maneira,
danificadas.
Junta-se a isso o fato da riqueza adquirida com esse modelo de desenvolvimento ser
acumulada por poucas pessoas, em detrimento do maior número de pessoas sem o alcance ao
mínimo necessário para a condução de uma vida sadia. Isso agrava o quadro da pobreza como
resultado da desigualdade social que vige na sociedade desde eras remotas.
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Na área do conhecimento, a inserção do princípio do desenvolvimento sustentável nas
constituições nacionais tem trazido notáveis alterações por reafirmar o cruzamento ou a
transversalidade entre os temas de disciplinas diversas, independentemente de serem essas
disciplinas da área das ciências sociais, das ciências biológicas ou da área das ciências exatas.
As alterações são facilmente perceptíveis nas relações da disciplina de Direito e da
disciplina de Economia com o meio ambiente, principalmente depois do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado ter sido elevado ao patamar de direito fundamental em
várias constituições em todo o mundo. As alterações verificadas nessas duas disciplinas
demonstram a influência do paradigma ambiental no contexto das sociedades atuais.
O Direito e a Economia são duas disciplinas que, no transcurso da história humana,
sempre caminharam juntas, ora demonstrando o domínio de grupos poderosos sobre grande
parte da população, ora demonstrando serem motivos de grandes lutas em busca dos direitos
dos menos favorecidos materialmente.
A mudança de paradigma proposta pelo Direito ambiental tem no aspecto econômico o
seu maior entrave por ser, daqueles que compõem o conteúdo do princípio do
desenvolvimento sustentável, o que mais influencia o ser humano. É necessário saber como a
economia tem se comportado com a emergência das questões ambientais para que se
verifiquem quais os rumos a efetividade do direito a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado tem adquirido, conforme o art. 225, caput, da CR/1988, determina.
A Economia e a Ecologia, por sua vez, são áreas do conhecimento que guardam
estreita relação pelo fato de terem, etimologicamente, origens comuns. Em apertada síntese,
enquanto a Ecologia significa o estudo da casa, o estudo do seu conteúdo, a Economia
significa a administração desse conteúdo. O Direito ambiental, tendo os estudos ecológicos
como ponto de origem, traz normas jurídicas que devem ser observadas para a correta
administração da casa ou do conteúdo ambiental do planeta Terra.
Nusdeo (2000, p. 30), ao dissertar sobre Direito e Economia, argumenta sobre a
interação recíproca entre essas disciplinas, conforme o resumo que segue:

Que os fatos econômicos dependem diretamente das instituições, ou seja, dos
conjuntos de normas que os regem, parece indisputável [...].
Mas a recíproca é também verdadeira: a pressão dos fatos econômicos e dos
interesses a eles ligados tenderá a moldar a legislação ou a forma de sua aplicação a
fim de torna-la conveniente a tais interesses, o que não implica, necessariamente, a
ilegitimidade dos mesmos. [...] Direito e Economia devem ser vistos, pois, não tanto
como duas disciplinas apenas relacionadas, mas como um todo indiviso, uma
espécie de verso e reverso da mesma moeda, sendo difícil dizer-se até que ponto o
Direito determina a Economia, ou, pelo contrário, esta influi sobre aquele. Existe,
isto sim, uma intricada dinâmica de interação recíproca entre ambos, donde tornar-se
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indispensável para o jurista o conhecimento, pelo menos, de noções básicas de
Economia e vice-versa para os economistas (NUSDEO, 2000, p. 30).

Com o forte advento das questões ambientais essas disciplinas estão passando por
inovações que originaram o ramo do Direito ambiental e a divisão da Economia em Economia
tradicional ou neoclássica e a Economia ambiental. O que se percebe é o quanto essas novas
disciplinas – Direito ambiental e Economia ambiental – se mantêm dinamicamente intrincadas
para as soluções necessárias aos interesses socioambientais divergentes que assolam a
sociedade atual, denominada de sociedade de risco. Essa denominação tem por origem os
conflitos oriundos da exploração econômica desordenada dos recursos ambientais e dos danos
ou prejuízos que esse tipo de exploração vem acarretando ao meio ambiente.
Fica claro que as interações existentes entre as duas disciplinas mencionadas e as
interações das duas com outras disciplinas da área do saber fazem emergir um campo
transdisciplinar necessário para o perfeito conhecimento das questões que permeiam a
sociedade atual, questões essas carentes de respostas e de ajustes favoráveis à consecução de
um ―meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida‖ (BRASIL, 1988), conforme o art. 225, caput, da CR/1988.
Mendes et al. (2007, p. 14) escrevem sobre a introdução aos conhecimentos da
Economia e conceituam-na conforme segue:
Etimologicamente, a palavra ―economia‖ vem dos termos gregos oikos (casa) e
nomos (norma, lei), e pode ser compreendida como ―administração da casa‖.
Em síntese, pode-se dizer que a Economia estuda a maneira como se administram os
recursos escassos com o objetivo de produzir bens e serviços, e como distribuí-los
para seu consumo entre os membros da sociedade (MENDES et al. 2007, p. 14,
grifos do original).

O problema global da raridade ou da escassez de recursos constitui, então, a
preocupação fundamental da ciência econômica moderna. Isto porque as necessidades
humanas superam em muito o estoque de recursos capazes de satisfazê-las. A alocação correta
e a melhor distribuição dos recursos escassos – que devido à escassez são denominados bens
econômicos – são as questões nas quais se debruçam os economistas para explicarem a
relação inversa entre as necessidades humanas e os recursos disponíveis para satisfazê-las.
Os impactos ambientais negativos mostram a dificuldade de serem satisfeitas as
necessidades humanas nos níveis propostos pela produção de bens atual. As consequências
desastrosas, cientificamente observadas, que a exploração econômica da natureza apresenta,
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mostram a insensatez dos seres humanos ao continuarem privilegiando o aspecto econômico
na prática do desenvolvimento sustentável.
Nas palavras de Costa (2005, p. 301) a Economia ambiental ou Economia do meio
ambiente pode ser definida como ―o campo da economia que aplica a teoria econômica a
questões ligadas ao manejo e à preservação do meio ambiente‖ (COSTA, 2005, p. 301).
O mercado definido pela Economia tradicional se constitui no local onde ocorrem as
trocas das unidades monetárias pelos bens de interesse dos agentes econômicos, sendo estes
agentes divididos em produtores e consumidores. Esse mercado, no decurso de sua formação,
vem apresentando falhas que inviabilizam a distribuição equitativa dos benefícios em prol de
todos aqueles que nele negociam. Por outro lado, os custos ou prejuízos que essas falhas
acarretam acabam por prejudicar terceiros determinados ou indeterminados.
Dentre as falhas do mercado já detectadas pela Economia tradicional importa, para
este trabalho, destacar a falha denominada de externalidade pelo fato de guardar estreita
relação com o dano ambiental quando a externalidade é dita negativa, haja vista esta ocorrer
de forma também positiva.
Segundo Oliveira (2013, p. 589):

Como uma primeira aproximação, podemos dizer que há uma externalidade negativa
quando a atividade de um agente econômico afeta negativamente o bem-estar ou o
lucro de outro agente e não há nenhum mecanismo de mercado que faça com que
este último seja compensado por isso (OLIVEIRA, 2013, p. 589).

Em outras palavras, pelo fato do mercado não conseguir incorporar os efeitos
negativos de determinada atividade econômica no sistema de preços, ocorre então a
externalidade negativa.
Na seara ambiental, a externalidade negativa é observável no tratamento
mercadológico dado aos recursos ambientais denominados renováveis – água, ar, fauna, flora
e solo agricultável – pelo fato de não gozarem da precificação dada pelo mercado aos recursos
ambientais não renováveis – petróleo, pedras preciosas, minério de ferro, minerais da
construção civil, etc. - apesar de ser inconteste a essencialidade dos recursos ambientais
renováveis para a produção e o consumo econômicos.
Mota (2011, p. 19), ao dissertar sobre métodos econômicos para a valoração de danos
ambientais,

confere

mais

luz

para

o

entendimento

comparativamente ao termo ―impacto‖, ao explicar que:

do
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―externalidade‖
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[...] O termo ―externalidade‖ se refere a um efeito positivo ou negativo sobre o bemestar de uma pessoa ou de uma atividade econômica provocado por um terceiro de
forma voluntária ou involuntária. Já o termo ―impacto‖ se refere a um efeito sobre o
ambiente natural (fauna, flora e demais recursos da biosfera) ou artificial (entes
artificialmente construídos pelo homem ou aspectos culturais), causado pelo homem
ou por uma atividade econômica (MOTA, 2011, p. 19).

A Economia ambiental vem desenvolvendo metodologias de valoração econômica
dos recursos ambientais renováveis, bem como dos serviços prestados por esses recursos, com
a preocupação de suprir essa lacuna no contexto econômico. Essa preocupação – a
internalização das externalidades negativas observadas no tratamento dado pela Economia aos
recursos ambientais renováveis – constitui o objeto da Economia ambiental.
Para a situação até aqui exposta são de alta pertinência as palavras de Steigleder
(2011, p. 25):

É preciso esclarecer que a valoração econômica de recursos naturais não é um tema
inexplorado. Economistas vêm se dedicando ao estudo de metodologias de
valoração de recursos naturais como ferramentas de gestão ambiental [...].
O que é realmente nova é a preocupação de transpor essas metodologias para a seara
do Direito, tendo em vista os valores jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico
ambiental e as funções da responsabilidade civil objetiva. Até recentemente, não
raro, o próprio Juiz arbitrava valores indenizatórios para danos ambientais, como se
estivesse lidando com uma pena. Hoje, busca-se maior cientificidade para as
metodologias de valoração do dano material irreversível, [...] (STEIGLEDER, 2011,
p. 25).

Do todo o exposto é possível verificar a significância do tema para a conservação do
meio ambiente. Vê-se que o direito constitucional de possuir um meio ambiente
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações depende também da
aplicação correta do instituto da indenização pecuniária ambiental pelos juristas nas ações
civis ambientais que assim a exigirem.
Conforme expresso acima por Steigleder (2011, p. 25), o objetivo maior na elaboração
deste trabalho é contribuir para a transposição da valoração econômica dos recursos naturais
renováveis e dos danos a eles inerentes para ―a seara do Direito, tendo em vista os valores
jurídicos protegidos pelo ordenamento jurídico ambiental e as funções da responsabilidade
civil objetiva‖ (STEIGLEDER, 2011, p. 25).
Interessa, portanto, através destes escritos, demonstrar que a utilização das
metodologias de valoração econômica dos recursos ambientais elaboradas pela Economia
ambiental é de grande valia para a aplicação do Direito ambiental naquilo que diz respeito ao
princípio da indenização pecuniária por danos causados ao meio ambiente.
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4.1 Metodologias de valoração econômica ambiental

Se por um lado, o grande número de métodos já formulados para a valoração
econômica dos recursos e dos danos ambientais demonstra a falta de consenso existente na
tratativa da matéria, por outro lado demonstra o trabalho árduo desenvolvido pelos
profissionais que se aventuram na busca de maior coerência na elaboração de métodos e
fórmulas que reflitam, monetariamente, o mais próximo possível os efeitos originários dos
danos ambientais. De qualquer maneira essa busca não poderia ser diferente pelo fato de se
estar tentando internalizar no mercado econômico valores para produtos que a Economia
neoclássica nunca considerou como bens econômicos. Os recursos naturais renováveis – água,
ar, fauna, flora e o solo agricultável - eram considerados abundantes, apesar de serem
considerados de extrema utilidade para o bem estar da humanidade.
Os bens econômicos caracterizam-se pela utilidade, pela escassez e por serem
transferíveis, supondo a necessidade de esforço humano para serem adquiridos. Diferem,
portanto, dos bens ou recursos denominados pela Economia tradicional como bens livres que
se caracterizam por existirem em quantidades ilimitadas, são abundantes, satisfazem
necessidades, e podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano.
A Economia ambiental é formulada na tentativa de preencher essa lacuna. Dar valor
monetário para os recursos ambientais de reconhecida utilidade para os seres humanos, apesar
de hipoteticamente serem ilimitados, abundantes. A degradação ambiental, ocasionada por
uma visão distorcida sobre o desenvolvimento econômico, trouxe a reflexão e a visão clara da
finitude desses recursos.
Com essa visão, Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 2) esclarecem que se encontram
―na literatura uma série de métodos de valoração capazes de fazer esta conexão entre a
provisão dos recursos naturais e a estimativa econômica de seus benefícios‖. Os autores
(2004, p. 2) elucidam que os métodos estimam os preços dos recursos naturais basicamente de
duas maneiras: alguns relacionam a provisão do recurso ambiental ao preço de uma
mercadoria já transacionada no mercado, denominados de métodos indiretos de valoração
ambiental; enquanto os outros métodos funcionam através da criação de um mercado
hipotético para captar a disposição a pagar da população pelo recurso ambiental. Por
envolverem diretamente o consumidor em uma hipotética proposta de compra, esses métodos
são denominados de métodos diretos de valoração ambiental.
Os autores supramencionados (2004, p. 2) salientam que o profundo desconhecimento
das complexas relações da biodiversidade, da capacidade de regeneração do ambiente e do
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limite de suporte do ambiente para as atividades humanas inviabilizam a existência de um
consenso sobre a eficiência de um método em relação ao outro. Essas características
ambientais não permitem precisar o real preço de um bem ou serviço ambiental. Fica óbvia
uma importante perda de informação ao se tentar resumir toda a complexidade ambiental
numa simples medida de valor monetário.
Em outras palavras, Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 2), expõem, em síntese, as
dificuldades existentes para o exercício da internalização dos custos ambientais nos projetos e
nas atividades que causam significativos impactos ambientais quando de suas respectivas
implantações.
Com base no princípio da racionalidade econômica os autores (2004, p. 3) esclarecem
que as pessoas realizam suas escolhas a partir daquilo que observam com a finalidade de
maximizar o bem estar, apesar dos limites impostos pelas restrições orçamentárias. Citando
Pearce (1993), os autores (2004, p. 3) salientam que o exercício da valoração econômica dos
recursos ambientais ―não se trata de transformar um bem ambiental num produto com preço
de mercado, mas sim mensurar as preferências dos indivíduos sobre as alterações em seu
ambiente‖ (MAYA; ROMEIRO; REYDON, 2004, p. 3).
Motta (2011, p. 22) estuda e disserta sobre os métodos de valoração econômica
ambiental. Com larga experiência no assunto o autor esclarece que ―[...] os métodos propostos
não conseguem captar todo o valor da natureza, mas se propõem com coerência a captar
valores econômicos, os quais permitem fornecer subsídios, à luz das teorias do consumidor e
do produtor, para a tomada de decisões‖ (MOTA, 2011, p. 22). Argumenta o autor (2011):

Por outro lado, há que considerar que o papel das ciências econômicas é interagir
com as ciências jurídicas, biológicas, a ecologia, a antropologia, a sociologia e
demais contribuições científicas, a fim de proporcionar ao pesquisador um leque
abrangente de métodos e de entendimento da problemática do ativo sob avaliação
(MOTA, 2011, p. 22).

Rosa (2010, p. 168-169), ao reconhecer a dificuldade de ―se fazer uma valorização
monetária plausível para o ciclo dos nutrientes [...]‖, salienta a necessidade atual de se
―obrigar o poluidor a internalizar nos seus custos o preço da degradação que causa, ou seja, as
externalidades no sistema de preços com a aplicação do princípio do Poluidor-Pagador [...]‖
(ROSA, 2010, p. 168-169). Para a autora (2010, p. 168-169), essa obrigação legal constitui
um estímulo para que a atividade econômica reduza eficientemente os seus riscos ambientais,
com o consequente decréscimo dos acidentes e incidentes contra o meio ambiente.
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Pelo fato do valor econômico dos recursos ambientais não ser, em geral, observável no
mercado através de preços que reflitam seu custo de oportunidade, Motta (1998, p. 11)
questiona e procura esclarecer como identificar esse valor econômico.
Para a identificação do valor econômico dos recursos ambientais o autor orienta para a
necessidade de se estabelecer prioridades, salientando que ―primeiro devemos perceber que o
valor econômico dos recursos ambientais é derivado de todos os seus atributos e, segundo,
que estes atributos podem estar ou não associados a um uso‖ (MOTTA, 1998, p. 11).
Motta (1998, p. 11) leciona que os atributos de um recurso ambiental são definidos
então pelos fluxos de bens e serviços ambientais derivados do seu consumo. Este consumo se
realiza através do uso e do não uso do recurso ambiental, existindo então, ―atributos de
consumo associados à própria existência do recurso ambiental, independentemente do fluxo
atual e futuro de bens e serviços apropriados na forma do seu uso‖ (MOTTA, 1998, p. 11).
Tendo como premissa a forma de consumo do recurso ambiental, Motta (1998, p. 12)
esclarece que:

[...] é comum na literatura desagregar o valor econômico do recurso ambiental
(VERA) em valor de uso (VU) e valor de não uso (VNU).
Valores de uso podem ser, por sua vez, desagregados em:
Valor de Uso Direto (VUD) - quando o indivíduo se utiliza atualmente de um
recurso, por exemplo, na forma de extração, visitação ou outra atividade de
produção ou consumo direto;
Valor de Uso Indireto (VUI) - quando o benefício atual do recurso deriva-se das
funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a proteção do solo e a estabilidade
climática decorrente da preservação das florestas;
Valor de Opção (VO) - quando o indivíduo atribui valor em usos direto e indireto
que poderão ser optados em futuro próximo e cuja preservação pode ser ameaçada.
Por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em
propriedades medicinais ainda não descobertas de plantas em florestas tropicais.
O valor de não uso (ou valor passivo) representa o valor de existência (VE) que está
dissociado do uso (embora represente consumo ambiental) e deriva-se de uma
posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos direitos de existência de
espécies não humanas ou preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas
não representem uso atual ou futuro para o indivíduo8. Uma expressão simples deste
valor é a grande atração da opinião pública para salvamento de baleias ou sua
preservação em regiões remotas do planeta, onde a maioria das pessoas nunca
visitarão ou terão qualquer benefício de uso (MOTTA, 1998, p. 12).

Atento aos conceitos necessários à compreensão da legislação ambiental, o legislador
traz para o conteúdo da lei aqueles termos que facilitarão a análise e posterior aplicação desta.
Assim é com a Lei nº 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII e
institui o Sistema Nacional de Conservação da Natureza. No art. 2º, incisos IX e X, a Lei nº
9.985/2000 define, respectivamente, o uso indireto como sendo ―aquele que não envolve
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais‖ (BRASIL, 2000) e o uso direto
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dos recursos naturais como ―aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos
naturais‖ (BRASIL, 2000).
Segundo Motta (1998, p. 12) a expressão adequada para estimar o valor econômico do
recurso ambiental (VERA) seria representada pela equação abaixo, seguida do Quadro 1 que
define os valores da equação. Veja-se:

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE
Quadro 1 – Taxonomia geral do valor econômico do recurso ambiental
TAXONOMIA GERAL DO VALOR ECONÔMICO DO RECURSO AMBIENTAL
Valor econômico do recurso ambiental
Valor de Uso

Valor de
Não Uso

Valor de Uso Direto

Valor de Uso Indireto (VUI)

Valor de Opção (VO)

(VUD)

Valor de Existência
(VE)

Bens e serviços

Bens e serviços ambientais

Bens e serviços

Valor não associado ao

ambientais apropriados

que são gerados de funções

ambientais de usos

uso atual ou futuro e que

diretamente da

ecossistêmicas e apropriados

diretos e indiretos a

reflete questões morais,

exploração do recurso e

e consumidos indiretamente

serem apropriados e

culturais, éticas ou

consumidos hoje.

hoje.

consumidos no futuro.

altruísticas.

Fonte: Manual para valoração econômica de recursos ambientais - Motta (1998, p. 12).

Dos ensinamentos de Motta (1998, p. 11-12) apreende-se que o VERA é estimado
pelo somatório das quatro parcelas acima. O autor (1998) assevera que o objetivo de se
valorar economicamente o recurso ambiental está diretamente relacionado com a
determinação da melhoria ou do prejuízo causado ao bem estar das pessoas ―devido a
mudanças na quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por uso ou não‖
(MOTTA, 1998, p. 12).
Os métodos de valoração econômica do recurso ambiental, desenvolvidos através da
Economia ambiental, visam captar as quatro parcelas acima com vistas à determinação da
melhoria ou do prejuízo ao bem estar das pessoas. Em se tratando de prejuízo, configura-se aí
o valor monetário da externalidade ou do dano ambiental, objetivo maior destes escritos ao
utilizar os métodos desenvolvidos para a quantificação monetária de danos ambientais com
vistas a auxiliar o Poder Judiciário na sua função de responsabilizar agentes causadores de
degradação ambiental.
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A literatura, ao tratar dos métodos de valoração ambiental desenvolvidos pela
Economia Ambiental, divide-os em métodos da função de produção ou métodos indiretos e
métodos da função de demanda ou métodos diretos.

4.1.1 Métodos da Função de Produção ou Métodos Indiretos

Introdutoriamente cumpre esclarecer que a função de produção é definida como a
relação matemática que expressa as quantidades dos diversos insumos necessárias à produção
de uma unidade de determinado bem econômico. Na produção de determinado bem
econômico, a função de produção procura demonstrar qual a quantidade de fatores de
produção são necessários para se obter a melhor produção daquele bem. São reconhecidos
economicamente como fatores de produção a quantidade de capital, a quantidade de trabalho
e a quantidade de recursos naturais utilizadas para a produção do bem econômico.
A produtividade marginal, os custos evitados, os custos de controle, os custos de
reposição e os custos de oportunidade são os tipos de métodos de valoração econômica
ambiental que representam os métodos indiretos ou métodos da função de produção. São
denominados métodos indiretos pelo fato de serem utilizados na Economia ambiental sem a
participação direta do consumidor nos procedimentos de estimativa do valor econômico do
recurso ambiental.
Portanto, nos procedimentos de estimativa do valor econômico do recurso ambiental
através dos métodos indiretos não se avalia a disposição a pagar do consumidor pelo bem ou
recurso ambiental como observado nos métodos de função de demanda ou métodos diretos.
As estimativas, nesse caso, têm como pontos de partida produtos já existentes no mercado que
sejam afetados pela modificação na provisão do bem ambiental. Faz-se necessário conhecer o
impacto causado na produção econômica devido à degradação ambiental ocasionada em
determinado recurso ambiental que é considerado como fator de produção do bem
economicamente impactado.
Na utilização do método de produtividade marginal, o cálculo é feito tendo como base
a alteração observada diretamente no preço de mercado do produto afetado; nos demais
(custos evitados, custos de controle, custos de reposição, custos de oportunidade), as
estimativas são feitas com base no mercado de bens substitutos, caracterizado pela
possibilidade de substituição de um bem por outro na esfera do consumo.
Todos esses métodos são limitados na captação dos valores que compõem o VERA.
Captam somente os valores de uso direto e indireto, sem alcançarem os valores de opção e de
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existência. Apresentam, por isso, maior facilidade nos procedimentos de estimativa do VERA
em comparação com os métodos da função de demanda ou métodos diretos. Ainda que
amplamente utilizados, são métodos que subestimam o valor econômico do recurso ambiental
pela limitação na captação dos valores de opção e de existência.

4.1.1.1 Método da produtividade marginal

Quando da utilização do método de produtividade marginal para a obtenção VERA
lança-se mão de uma relação denominada função dose-resposta. Essa função tem por objetivo
avaliar o que ocorre no preço de determinado bem econômico quando ocorre uma variação na
quantidade ou qualidade de determinado recurso ou serviço ambiental que influencia
diretamente a produção daquele bem econômico. O VERA é, então, estimado a partir desta
variação.
Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 7) citam como exemplo de função dose-resposta o
nível de contaminação da água representando a dose de poluição, e a queda da qualidade dos
rios e a consequente diminuição da produção pesqueira representando a resposta. Neste caso,
a produção pesqueira é o produto econômico e a água é o recurso ambiental que, ao ser
poluído, diminui a obtenção econômica almejada durante a pesca.

4.1.1.2 Método dos gastos defensivos ou custos evitados
Quanto a esse método, Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 9) esclarecem que ―o
método estima o valor de um recurso ambiental através dos gastos com atividades defensivas
substitutas ou complementares‖ (MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004, p. 9). Essas atividades
defensivas ou complementares podem ser consideradas uma aproximação monetária sobre as
mudanças dos atributos ambientais de um recurso ou serviço prestado pelo meio ambiente.
Os autores (2004) citam como exemplo o fato de uma pessoa pagar para ter acesso à
água encanada, ou quando compra água mineral em supermercados, supõe-se que esteja
avaliando todos os possíveis males da água poluída, e indiretamente valorando sua disposição
a pagar pela água descontaminada.

4.1.1.3 Método dos custos de controle
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A preocupação com a crescente degradação ambiental tem proporcionado o uso
corrente desse método para a estimativa do valor econômico de um recurso ambiental. O
método consiste em se contabilizar os gastos necessários para evitar a degradação de
determinado recurso ambiental e, assim, não alterar a qualidade de vida de comunidades que
usufruem dos benefícios oriundos da manutenção dos serviços ecossistêmicos gerados pelo
recurso ambiental.
O método chama a atenção por contemplar sua aplicação em concomitância com o
princípio da prevenção, princípio este que tem por objetivo evitar que ocorram danos
ambientais previamente conhecidos ou previsíveis. A tutela ao meio ambiente, em se tratando
do princípio da prevenção, orienta para a utilização de equipamentos e metodologias que
eliminem ou diminuam os efeitos da degradação ou poluição ambiental. Esses tratamentos, é
óbvio, têm um custo que, ao ser contabilizado, torna-se útil para a aplicação do método de
controle para a valoração ambiental do recurso que se propõe proteger. Motta (1998, p. 19)
argumenta que ―estes custos poderiam ser considerados como investimentos necessários para
evitar a redução do nível de estoque do capital natural‖ (MOTTA, 1998, p. 19).
O tratamento de esgoto para evitar a poluição dos rios e um sistema de controle de
emissão de poluentes de uma indústria para evitar a contaminação da atmosfera são exemplos
do método dos custos de controle citados por Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 10).

4.1.1.4 Método dos custos de reposição

Se o método dos custos de controle, anteriormente descrito, guarda estreita relação
com o princípio da prevenção, o método dos custos de reposição, por sua vez, guarda estreita
relação com o princípio da reparação ambiental.
O método, de larga utilização por peritos que atuam na área ambiental pela facilidade
de aplicação em relação a outros métodos que também estimam o valor monetário do recurso
ambiental depois de danificado, baseia suas estimativas na seguinte pergunta: quanto se
gastará para reparar o bem ou serviço ambiental danificado? A resposta, em valores
monetários, o mais detalhada possível, consiste no valor estimado do recurso ou bem
ambiental danificado.
Pela dificuldade de substituição do recurso ou serviço ambiental por meios que
contemplam a atividade antrópica, evidencia-se um dos motivos de subestimação do valor
encontrado pelo método, além do fato de não serem estimados valores de opção e de
existência em sua aplicação.
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Para melhores estimativas do valor econômico referente à reposição ambiental,
recomenda-se atenção para todas as atividades que envolvem a recuperação ambiental, ou
seja, desde a elaboração de estudos ou projetos ambientais até à conclusão da recuperação
esperada.

4.1.1.5 Método dos custos de oportunidade

A definição na Economia tradicional da expressão custo de oportunidade decorre do
fato dos recursos poderem ser utilizados de forma alternativa pelos consumidores. A escolha
de uma alternativa de compra, obviamente implica na exclusão de várias alternativas que,
seguramente, trariam benefícios diferentes da alternativa pela qual se optou. Devido à
escassez, a escolha de somente uma alternativa se faz necessária. O custo de oportunidade
significa a ―perda‖ referente ao valor mais alto das oportunidades sacrificadas em prol da
alternativa então escolhida
Quanto à valoração econômica ambiental, Motta (1998, p. 19) leciona que o método
dos custos de oportunidade ―mensura as perdas de renda nas restrições da produção e
consumo de bens e serviços privados devido às ações para conservar ou preservar os recursos
ambientais‖ (MOTTA, 1998, p. 19), sendo muito utilizado para estimar a renda sacrificada em
termos de atividades econômicas restringidas pelas atividades de proteção ambiental.
O autor (1998) cita como exemplo a manutenção de uma floresta que seria inundada
em detrimento da construção de uma usina hidrelétrica para geração de energia, significando
o sacrifício da produção da energia, haja vista a escolha ter caído sobre a conservação da
floresta. Outro exemplo seria a criação de uma unidade de conservação ambiental com o
respectivo sacrifício da renda que poderia ser gerada por usos agrícolas na respectiva área da
unidade de conservação.

4.1.2 Métodos da Função de Demanda ou Métodos Diretos

Os métodos da função de demanda ou métodos diretos são assim denominados por
haver a participação direta do consumidor em suas estimativas de valores monetários para os
recursos e os serviços ambientais. Diferentemente dos métodos da função de produção ou
métodos indiretos que estimam o VERA com suporte no preço de um bem econômico privado
como ponto de partida, os métodos da função de demanda ou métodos diretos são elaborados
partindo do raciocínio inicial de que as alterações no recurso ambiental alteram a qualidade de
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vida das pessoas. Surge daí a possibilidade de se estimar as medidas de bem estar das pessoas
através da disposição a pagar (ou a receber) devido às variações observadas na quantidade ou
qualidade do recurso ambiental.
Os profissionais que atuam na área da Economia ambiental têm desenvolvido métodos
que envolvem cada vez mais a participação direta das pessoas nas estimativas do VERA. No
entanto, a disciplina já possui três métodos consolidados para este tipo de estimativa, quais
sejam: o método do preço hedônico, o método do custo de viagem (MCV) e o método da
valoração contingente (MVC). Sobre os três se disserta adiante.

4.1.2.1 Método do preço hedônico

Naquilo que diz respeito ao método do preço hedônico, o exemplo mais didático
utilizado pela Economia ambiental para o entendimento teórico do método consiste em
explicar como o recurso ou serviço ambiental influencia nos preços de propriedades ou
imóveis para moradia.
O método tem por base estimar monetariamente o quanto os atributos ambientais
influenciam na compra ou venda de um imóvel. Para tanto, deve ser observada a localização
do imóvel em relação à vegetação, recursos hídricos, qualidade do ar no local e até que ponto
a presença desses recursos ambientais contribuem para a variação no preço da propriedade.
Apesar da dificuldade de estimativa que a utilização do método envolve (existe a
necessidade de isolar os outros atributos que compõem o preço do imóvel como, por exemplo,
o tamanho, o estado de conservação, a facilidade de acesso, etc., para se chegar ao valor
monetário do recurso ou serviço ambiental) é possível mensurar o preço implícito do atributo
ambiental no preço de mercado, considerando que os atributos ambientais são valorados pelos
agentes envolvidos na negociação. Isso certamente reflete a disposição a pagar (ou a receber)
pelas variações destes atributos.

4.1.2.2 Método do custo de viagem (MCV)

O método de estimativa do valor econômico do recurso ambiental denominando custo
de viagem (MCV) é muito útil para a mensuração dos recursos e serviços ambientais
prestados, por exemplo, por aquelas unidades de conservação ambiental que permitem e
cobram determinado valor monetário para a visita pública. Isto porque o método ―estima o
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preço de uso de um ativo ambiental por meio da análise dos gastos incorridos pelos visitantes
ao local de visita‖ (MOTTA, 1998, p. 20).
Para a utilização do método, faz-se necessária a aplicação de um questionário que deve
informar, além da distância percorrida pelo visitante para chegar ao sítio natural de interesse,
deve também informar outras variáveis socioeconômicas do visitante como: renda per capita
do local de origem, distribuição etária, perfil de escolaridade, renda pessoal, etc.
Os dados coletados via questionário são trabalhados de maneira a gerar uma função
estatística que permite determinar o valor do recurso ou serviço ambiental pelos gastos dos
visitantes para se deslocarem até o patrimônio natural, incluindo transporte, tempo de viagem,
taxa de entrada e outros gastos complementares.

4.1.2.3 Método de valoração contingente (MVC)

Reitera-se que a utilização dos métodos de valoração ambiental desenvolvidos pela
Economia ambiental visa captar os valores de uso direto, indireto, de opção e o valor de
existência do recurso ambiental em análise.
O MVC apresenta, em relação aos outros métodos aqui descritos, a vantagem de ser o
único capaz de captar os quatro valores acima mencionados. Os demais subestimam o VERA
por várias limitações em suas aplicações, mas principalmente pelo fato de não captarem o
valor de opção – à exceção do método de preço hedônico que capta esse valor – e por não
captarem o valor de existência do recurso ambiental.
De maneira muito didática, Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 6) apresentam o quadro
abaixo para maior compreensão dos tipos de valores captados pelos métodos de valoração. Os
valores captados estão com seus espaços no Quadro 2, abaixo, devidamente preenchidos.
Veja-se:
Quadro 2 - Tipos de valores captados pelos métodos de valoração ambiental (*)
(continua)
VU
Métodos de Valoração
Métodos
Indiretos

Produtividade Marginal
Mercado
Bens
Substitutos

Custos Evitados
Custos de Controle
Custos de Reposição
Custos de Oportunidade

VUD

VUI

VO

VE
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(continuação)
VU
Métodos de Valoração
Métodos Diretos

DAP Indireta

VUD

VUI

VO

VE

Custo de Viagem
Preços Hedônicos

DAP Direta

Avaliação Contingente

(*) VU = Valor Uso; VUD = Valor Uso Direto; VUI = Valor Uso Indireto; VO = Valor Opção; VE = Valor Existência.
Fonte: Valoração de recursos ambientais – metodologias e recomendações. (2004, p. 6).

Maia, Romeiro e Reydon (2004, p. 6) esclarecem que ―a escolha do método de
valoração depende também das limitações financeiras da pesquisa‖ (MAIA; ROMEIRO;
REYDON, 2004, p. 6). Os custos financeiros abarcam, dentre outros gastos, a contratação de
técnicos especializados para a análise rigorosa das informações obtidas. A obtenção dessas
informações envolve, na maioria das vezes, extensas pesquisas de campo.
Apesar de captarem somente os valores de uso direto (VUD) e indireto (VUI), os
métodos indiretos ou da função de produção são muito utilizados. A facilidade técnica de
aplicação destes em relação aos métodos diretos ou da função de demanda, acrescida do fato
de serem menos onerosos, justifica a utilização desses métodos. O perito, ao lançar mão
desses métodos, deve argumentar os motivos de sua utilização pelo fato de estar claro que
esses métodos subestimam o VERA por não captarem o valor de opção e o valor de
existência.
O MVC é de larga utilização pelo fato de captar valores econômicos para bens que não
são transacionados em mercados. As preferências das pessoas, nesse caso, são expressas
através da disposição a pagar (DAP) ou a disposição a receber (DAR) diante da alteração da
quantidade ou qualidade dos recursos ambientais. A DAP é aplicada nas situações em se
pretende conservar determinado recurso ambiental e a DAR é aplicada quando se pretende
explorar o recurso ambiental, sendo os entrevistados convidados a manifestarem suas
preferências nessas duas situações. Pelo Quadro 2, acima, percebe-se que esse é o único
método que capta as quatro parcelas da equação do VERA.
Para a estimativa dos valores de DAP ou DAR mercados hipotéticos são simulados em
pesquisas de campo através da aplicação de um questionário que, além da revelação das
pessoas quanto à DAP ou à DAR, dados referentes a variáveis socioeconômicas são também
questionados: idade, escolaridade, renda, etc.
A criação do mercado hipotético para o recurso ambiental deve ser feita de maneira a
representar uma situação que deixe o entrevistado muito bem informado sobre a variação
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ambiental que pode ocorrer com a conservação (DAP) ou exploração (DAR) do recurso
ambiental. A intenção é fazer com que o entrevistado revele sua verdadeira DAP ou DAR
haja vista a possibilidade desses valores serem falsamente revelados devido a posições
estratégicas adotados pelos entrevistados na aplicação do método.
O método não é de fácil execução. Faz-se necessário um bom planejamento para tal.
Carece de tempo, recursos financeiros e de um bom treinamento para aqueles que irão aplicálo. Os dados conseguidos através da aplicação do questionário, que é um dos instrumentos
utilizados no cenário arquitetado para a captação da DAP ou DAR, são então trabalhados
estaticamente para se estimar o VERA em análise, através da agregação das preferências
individualmente reveladas.

5 ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO
ECONÔMICA AMBIENTAL EFETUADAS PELOS ÓRGÃOS DE MEIO AMBIENTE

Nestes escritos já se expôs que profissionais adeptos da Economia ambiental se
esforçam muito para desenvolverem e adequarem vários métodos que consigam captar os
valores que compõem o VERA. Comparativamente, a aplicação de alguns dos métodos já
desenvolvidos demandam custos financeiros elevados, conhecimentos algébricos e estatísticos
sofisticados por parte dos profissionais e um período de tempo significativo quando se
considera a necessidade de agilidade no atendimento às demandas judiciais referentes à
responsabilização ambiental.
Para a estimativa do VERA e dos seus serviços ecossistêmicos antes de sua
exploração, a aplicação desses métodos tem sido de grande valia. Isso porque, nesse caso, as
estimativas são efetuadas no meio acadêmico em forma de monografias, dissertações e teses;
ou através de órgãos governamentais, que o fazem com a finalidade de aplicar tais estimativas
em políticas públicas, visando internalizar os custos ambientais não contemplados nas
transações do mercado de produtos ambientais, incluindo as transações internacionais.
Nas realizações de perícias ambientais por intervenção no meio ambiente existe uma
facilidade muito grande para a perda de dados ou fatores necessários às conclusões técnicas.
Isso acontece por conta das características do meio ambiente, que variam muito no decurso do
tempo. A capacidade de regeneração natural17 que os ecossistemas possuem constitui um dos

17

Segundo Aronson, Durigan e Brancalion (2011, p. 22) a regeneração natural (natural regeneration) consiste em
um conjunto de processos pelos quais as plantas se estabelecem em área a ser restaurada ou em restauração, sem
que tenham sido introduzidas deliberadamente por ação humana (DURIGAN; BRANCALION ,2011, p. 22)
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fatores que dificultam as observações necessárias durante uma perícia técnica. Em muitos
ecossistemas as perícias técnicas devem ser feitas num lapso temporal muito curto entre a
ocorrência do dano ambiental e a data da vistoria técnica. Caso contrário, o ecossistema
rapidamente se regenera e os fatores que comprovam a ocorrência do dano ambiental são
mitigados pela própria natureza ou desaparecem por completo.
Esses fatores, dentre outros observados pelos profissionais dos órgãos ambientais que
atendem as demandas próprias ou judiciais, têm levado os analistas ambientais desses órgãos
a estruturarem métodos que não sejam tão complexos em suas aplicações e que, por isso, são
menos onerosos e demandam menos tempo para o atendimento às questões administrativas,
civis e judiciais na esfera ambiental. Nesse proceder, acrescenta-se ainda o fato do trabalho
desenvolvido pelos analistas ambientais nessa matéria facilitar o entendimento da aplicação
dos métodos para aqueles que são leigos quanto aos procedimentos da disciplina Economia.
Ressalta-se que, nesse momento, não se avalia o VERA e de seus respectivos serviços
ecossistêmicos, mas se avalia a degradação ambiental ao recurso então infligida, ou seja,
estima-se o valor monetário dos danos ambientais originários da exploração indevidamente
efetuada sobre o recurso ambiental e a consequente perda dos seus serviços ecossistêmicos.
Reitera-se que dentre os métodos de valoração econômica ambiental utilizados para as
estimavas do VERA, os métodos indiretos ou de função de produção são mais fáceis de serem
aplicados, apesar de subestimarem o valor então calculado pelo fato de não captarem os
valores de opção e de existência do recurso ambiental em análise.

Esses métodos

(denominados indiretos), em se tratando da estimativa do valor econômico referente a danos
ambientais, gozam da preferência dos profissionais designados para tal mister, principalmente
naqueles contextos em que não se têm dados suficientes para a utilização dos métodos diretos
ou métodos da função de demanda.
Mota (2011, p. 20) esclarece que esses métodos são ―denominados técnicas de
gabinete, já que são de fácil manejo aritmético. [...]‖ (MOTA, 2011, p. 20). Quanto a esses
métodos o autor (2011) assevera:

Os métodos aqui apresentados não se constituem um fim, mas um meio de estimar
valores monetários a partir da contabilidade ad hoc (contas de gabinete que não
necessitam de tratamento algébrico ou estatístico sofisticado); de funções
matemáticas e estatísticas robustas e de combinação de alternativas objetivas (preços
de danos ambientais, cujas observações são reais e de mercado) e suposições
subjetivas ou de análise de percepção, em que técnicas de desenho de questionário
são esboçadas. [...] (MOTA, 2011, p. 22).
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Conhecedores dos fatores acima descritos, os profissionais das instituições que
trabalham com as questões ambientais se esforçam para adequarem os métodos de estimativa
do VERA aos reclamos da perícia ambiental quanto ao intervalo de tempo e aos custos
financeiros. Além da adequação dos métodos já existentes, o esforço desses profissionais
consiste também na elaboração de fórmulas matemáticas mais simples que permitam a
estimativa do valor econômico do dano ambiental de maneira mais ágil e compreensível à
análise dos operadores do direito e aos demais interessados nas questões.
Importante é frisar que os métodos desenvolvidos pelos profissionais dos órgãos
ambientais para a estimativa do valor monetário do dano ambiental guardam estreita relação
com os valores de uso e de não uso dos recursos ambientais; isso por apresentarem a
preocupação de captarem a relação ecológica entre os recursos ambientais e seus respectivos
serviços ecossistêmicos, transformando-os em valores monetários.
Qualquer pesquisa realizada na internet sobre o tema mostra ser grande o número de
fórmulas já propostas pelos órgãos ambientais com o objetivo de se valorar monetariamente o
dano ambiental nas suas mais diversas manifestações. Nesse caminhar, merece menção o
trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) que
disponibilizou na internet o Relatório Final do Grupo de Trabalho de Valoração do Dano
Ambiental.
Introdutoriamente o Relatório esclarece que o Grupo de Trabalho foi estruturado a fim
de propor métodos de valoração de danos ambientais a partir das premissas jurídicas, dos
conteúdos, critérios e parâmetros técnicos que o Grupo estabeleceu, depois de exaustiva
pesquisa sobre o assunto. Os trabalhos iniciaram no ano de 2011 e foram concluídos no ano
de 2014.
O MPSP, para atender a demanda sobre a valoração econômica do dano ambiental,
contou com a participação dos analistas, dos promotores de justiça e de profissionais de várias
áreas que contêm enfoque ambiental. Formaram-se sete subgrupos temáticos, visando o
estabelecimento de métodos mais específicos que atendam as seguintes demandas: acidente
ambiental com lançamento de petróleo ao mar, poluição devido ao lançamento de esgoto em
curso d‘água, supressão de vegetação, retirada de organismo de habitat, danos ambientais
decorrentes da mineração, áreas contaminadas e patrimônio cultural e urbanismo.
Através do Relatório o MPSP (2014, p. 5) deixa claro que:

[...] a proposição de métodos teve como meta dar suporte às diferentes demandas
envolvendo o tema ―valoração do dano ambiental‖, tendo-se como perspectiva sua
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adoção como instrumentos práticos e passíveis de utilização pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, sempre respeitando premissas jurídicas estabelecidas [...].
(MPSP, 2014, p. 5).

A afirmação acima evidencia o trabalho desenvolvido por todas as instituições que
trabalham com a valoração de danos ambientais em atendimento às demandas judiciais e
extrajudiciais, ou seja, propor métodos que se tornem instrumentos práticos e passíveis de
utilização em obediência a prazos e custos menos onerosos no atendimento a tais demandas.
O caminho percorrido pelos profissionais do MPSP guarda estreita relação com o
caminho trilhado pelos profissionais do MPMG. Esses últimos pesquisam o tema valoração
de danos ambientais desde o ano de 2005, com hercúlea busca bibliográfica, formação de
grupos de trabalho, participação em reuniões e eventos sobre o assunto. Todo esse esforço
resultou na modelagem de fórmulas matemáticas que muito auxiliam os analistas e os
promotores de justiça que atuam na área ambiental e necessitam de subsídios nas demandas
institucionais sobre a indenização pecuniária.
Dentre os vários trabalhos realizados pelo MPMG, destaca-se o workshop ―Valoração
de Danos e Serviços Ambientais‖ que o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação
(CAOMA) organizou no ano de 2011. O evento teve por objetivo viabilizar a discussão dos
principais métodos de valoração econômica do meio ambiente. Feita a discussão, partiu-se
para a análise da aplicabilidade de cada um dos métodos nas diferentes situações-problema
que demandam a atuação do Ministério Público na seara ambiental.
Do workshop acima mencionado, restou como publicação disponível na internet a
revista do MPMG, edição especial sobre o meio ambiente, com o conteúdo exclusivo sobre a
valoração de serviços e danos ambientais. A revista constitui ótima fonte de consultas para os
profissionais que militam na área ambiental e necessitam de orientações sobre o tema, sendo
utilizada nesta dissertação para citações como Mota (2011), Freitas (2011) e Steigleder
(2011).
O entendimento do conceito de serviços ecossistêmicos é de grande valia para a
compreensão das metodologias de valoração econômica ambiental. Isso porque, além do
recurso ambiental em si, as metodologias desenvolvidas procuram mensurar também o valor
econômico desses serviços.
Com vistas a trazer luz sobre os serviços ecossistêmicos e pela importância desses
para os objetivos deste trabalho, segue abaixo um resumo sobre esses serviços.
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5.1 Os serviços ecossistêmicos

Uma das incumbências constitucionais delegada ao Poder Público para a efetividade
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste em ―proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade‖ (BRASIL, 1988),
conforme o artigo 225, § 1º, inciso VII, da CR/1988.
O dispositivo constitucional acima, ao prescrever que além da proteção à flora e à
fauna, a função ecológica desses recursos naturais não deve ser colocada em risco, vedadas,
na forma da lei, as práticas que podem assim fazer, demonstra o reconhecimento da existência
de serviços ecossistêmicos por parte do legislador constituinte.
A definição de meio ambiente encontrada na Lei nº 6.938/1981, já evidencia a
prestação de serviços ecossistêmicos ao enunciar, no art. 3º, inciso I, que o meio ambiente
significa ―o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‖ (BRASIL 1981). O fato
de esse conjunto permitir, abrigar e reger todas as formas de vida salienta o trabalho que deve
ser desempenhado pelo meio ambiente para que todos os seres vivos consigam viver,
desempenhando as funções ecológicas bem como outras funções a eles designadas.
A importância dos serviços ecossistêmicos reside no fato de que, sem eles, a vida no
planeta não seria possível. Estudá-los e entender como interagem para a manutenção da teia
da vida, que é altamente complexa, constitui o objetivo maior daqueles que militam nas áreas
das ciências biológicas que englobam os estudos ecológicos.
É de se observar que a definição legal de meio ambiente acima mencionada é muito
condizente com aquilo que salientam De Groot et al (2002) apud Seehusen e Prem (2011, p.
17):
Nos ecossistemas18 ocorrem diversos processos naturais, que resultam das
complexas interações entre os seus componentes bióticos (organismos vivos) e
abióticos (componentes físicos e químicos) por meio das forças universais de
18

O MMA (2000a, p. 9) esclarece que a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB),
ao tratar da utilização de termos para os propósitos da Convenção, no artigo 2, define ecossistema como ― um
complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que
interagem como uma unidade funcional‖. (MMA, 2000a, p. 9).
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos
mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A Convenção foi estabelecida
durante a notória ECO-92 – a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 – ―e é hoje o principal fórum mundial para questões
relacionadas ao tema. Mais de 160 países já assinaram o acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993‖
(MMA, 2000a, p. 9).
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matéria e energia. Esses processos naturais garantem a sobrevivência das espécies
no planeta e têm a capacidade de prover bens e serviços que satisfazem necessidades
humanas direta ou indiretamente. Essas capacidades são classificadas como
funções dos ecossistemas. Uma vez conhecidas e suas contribuições, para a
sociedade, identificadas, as funções dos ecossistemas podem ser definidas como
serviços ecossistêmicos. (SEEHUSEN E PREM, 2011, p. 17, grifo próprio).

Portanto, as funções inerentes aos ecossistemas, ―uma vez conhecidas e identificadas
suas contribuições para a sociedade, podem ser definidas como serviços ecossistêmicos‖
(SEEHUSEN E PREM, 2011, p. 17). Como antes mencionado, esse fato não tem passado
despercebido pelo legislador brasileiro. Exemplo evidente desta afirmação vem expresso nas
definições das áreas de preservação permanente e da área de reserva legal, abaixo transcritas,
oriundas da Lei nº 12.651/2012, que, além de dispor sobre a proteção da vegetação nativa no
Brasil, altera e revoga outras leis que tinham por proposta também proteger a vegetação
nativa.
Ao enumerar as funções dessas áreas, o legislador traz para o interior da lei os serviços
ecossistêmicos que ocorrem nesses espaços legalmente definidos. O art. 3º, em seus incisos II
e III, da Lei nº 12.651/2012, define e salienta as funções ecossistêmicas das áreas:
Art. 3º da Lei nº 12.651/2012. [...] II - Área de Preservação Permanente - APP: área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. (BRASIL, 2012,
grifo próprio).

Vistas essas definições, fica fácil perceber a importância dos serviços ecossistêmicos.
À medida que avança a compreensão sobre esses serviços surge, para alguns estudiosos do
assunto, a necessidade de diferenciá-los dos serviços ambientais. Quanto a isso há a
manifestação de Tôsto, Pereira e Mangabeira (2012, p. 1), argumentando que:
[...] a principal diferença entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos é que,
no primeiro caso, os benefícios gerados estão associados a ações de manejo do
homem nos sistemas naturais ou agroecossistemas; já os serviços ecossistêmicos
refletem apenas os benefícios diretos e indiretos providos pelo funcionamento dos
ecossistemas, sem a interferência humana (TÔSTO; PEREIRA; MANGABEIRA,
2012, p. 1).

Anexada à preocupação de diferenciar os serviços ambientais dos serviços
ecossistêmicos, vem também a preocupação em classificá-los. As classificações propostas
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ajudam na compreensão daquilo que o meio ambiente realiza para ―permitir, abrigar e reger a
vida em todas as suas formas‖ (BRASIL, 1981).
Os estudos até então realizados para a compreensão dos serviços ecossistêmicos
permitem classificá-los em serviços de provisão, serviços reguladores, serviços culturais e
serviços de suporte. Reid e outros (2005, p. 10, 44) ao redigirem o Relatório-Síntese da
Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AM, 2005), trabalho conduzido sob o patrocínio das
Nações Unidas e coordenado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) entre os anos de 2001 e 2005, transcrevem a definição e a composição dos serviços
ecossistêmicos já classificados.
Antecedendo as definições e as composições já desenvolvidas para os serviços
ecossistêmicos, cumpre esclarecer que o objetivo da AM foi avaliar as consequências das
mudanças nos ecossistemas sobre o bem estar humano e, a partir dessa avaliação, estabelecer
uma base científica que fundamentasse as ações necessárias para assegurar a conservação e
uso sustentável dos ecossistemas e suas contribuições para o bem estar humano19. Daí, com
base na AM, Seehusen e Prem (2011, p. 18) definem e classificam os serviços ecossistêmicos
conforme abaixo:
Serviços de provisão - São aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas
em prover bens, sejam eles alimentos (frutos, raízes, pescado, caça, mel); matériaprima para a geração de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos); fibras (madeiras,
cordas, têxteis); fitofármacos; recursos genéticos e bioquímicos; plantas ornamentais
e água.
Serviços reguladores - São os benefícios obtidos a partir de processos naturais que
regulam as condições ambientais que sustentam a vida humana, como a purificação
do ar, regulação do clima, purificação e regulação dos ciclos das águas, controle de
enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação e controle de pragas e
doenças.
Serviços culturais - Estão relacionados com a importância dos ecossistemas em
oferecer benefícios recreacionais, educacionais, estéticos, espirituais.
Serviços de suporte - São os processos naturais necessários para que os outros
serviços existam, como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a formação de
solos, a polinização e a dispersão de sementes (SEEHUSEN; PREM, 2011, p. 18).

Apesar da aparente abrangência, fica claro para os estudiosos das ciências que tratam
das questões ambientais de forma mais direta como, por exemplo, os profissionais das
19

Segundo Reid e outros (2005, p. 6) a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AM) foi solicitada pelo SecretárioGeral das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2000, em seu relatório à Assembleia Geral das Nações Unidas, Nós,
os Povos: O Papel das Nações Unidas no Século XXI. ―A partir daí, os governos apoiaram o estabelecimento da
avaliação através de decisões tomadas em três convenções internacionais, e a AM foi então iniciada em 2001‖
[...] (REID et al. 2005, p. 6).
Adiante os autores ainda esclarecem que a execução da avaliação contou com o ―comprometimento de mais de
2.000 autores e revisores espalhados pelo mundo, que contribuíram para este processo com seu conhecimento,
criatividade, tempo e entusiasmo‖ (REID et al. 2005, p. 6).
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ciências biológicas e das ciências agrárias, que essa classificação, embora muito válida como
instrumento de início de estudo sobre os serviços ecossistêmicos, não esgota tudo aquilo que
o meio ambiente pode conceder como bens e seus respectivos serviços. Tanto a classificação
proposta quanto o conteúdo enumerado são passíveis de acréscimo e de alterações que
certamente acontecerão à medida que novos conhecimentos surjam sobre o tema.
Por isso é que, ao se falar em dano ambiental, não há referência somente à perda do
recurso ou bem ambiental em si, mas a referência é sobre a perda do bem e, por consequência,
sobre a perda dos serviços ecossistêmicos que esse bem ou recurso ambiental prestaria caso
não fosse danificado. Se por um lado esse entendimento trouxe maior compreensão sobre as
peculiaridades do dano ambiental, por outro lado dificulta a estimativa e a aplicação da
indenização pecuniária para o ressarcimento do dano por mostrar a necessidade de se estimar
e internalizar valores monetários referentes aos recursos ambientais ainda externos aos
mercados desses recursos.
Compreender a relação existente entre esses valores e os serviços ecossistêmicos é
essencial para a compreensão do exercício de valoração econômica do recurso ambiental. A
relação

procura

esclarecer

quais

serviços

ecossistêmicos

estão

sendo

estimados

monetariamente quando do cálculo do valor do recurso ambiental ou do dano ambiental, haja
vista diferirem os momentos de estimativas do valor monetário de um e do outro: o VERA é
estimado preventivamente, estando o recurso na sua integridade no meio ambiente. Por sua
vez, o valor monetário do dano ambiental é estimado depois da ocorrência da degradação do
recurso ambiental em conjunto com os serviços ecossistêmicos que este prestaria para o meio
ambiente se não fosse danificado.
Reafirma-se, portanto, a necessidade da compreensão do significado do conceito e da
utilidade dos serviços ecossistêmicos para a compreensão e aceitação das metodologias de
valoração econômica ambiental. Isso porque, além do recurso ambiental em si, as
metodologias desenvolvidas procuram mensurar também o valor econômico desses serviços.
O Quadro 3 abaixo relaciona a taxonomia geral do valor econômico do recurso
ambiental com os serviços ecossistêmicos. Para cada valor da taxonomia, existem serviços
ecossistêmicos que compõem a estimativa efetuada na tentativa de se internalizar aspectos
referentes às interações ecológicas que ainda não fazem parte dos preços hodiernamente
transacionados na economia de mercado tradicional.
Veja-se:
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Quadro 3 - Taxonomia geral do valor econômico do recurso ambiental e os serviços ecossistêmicos
Valor econômico do recurso ambiental
Valor de Uso

Valor de
Não Uso

Valor

Valor de Uso Direto

Valor de Uso

Valor de Opção

Valor de Existência

(VUD)

Indireto (VUI)

(VO)

(VE)

Bens e serviços

Bens e serviços

Bens e serviços

Valor não associado

ambientais

ambientais que são

ambientais de usos

ao uso atual ou futuro

apropriados

gerados de funções

diretos e indiretos a

e que reflete questões

diretamente da

ecossistêmicas e

serem apropriados e

morais, culturais,

exploração do recurso

apropriados e

consumidos no

éticas ou altruísticas.

e consumidos hoje.

consumidos

futuro.

indiretamente hoje.

Serviços
relacionados

Serviço de provisão e

Serviços de

Serviços de provisão,

regulação

regulação, suporte e

regulação, suporte e

culturais.

culturais ainda não

Serviços culturais

descobertos.

Fonte: Revista Política Ambiental / Conservação Internacional, Motta, 2011, p. 182.

Young e outros (2015, p. 2), ao elaborarem o documento intitulado Fundamentação
Teórica para Valoração de Benefícios Econômicos e Sociais de Unidades de Conservação,
objetivamente afirmam que ―o conceito de Serviço Ambiental está intrinsecamente ligado ao
de Valoração Ambiental‖ (YOUNG et al, 2015, p. 2). Os autores justificam tal afirmação
argumentando que ―a atribuição de um valor monetário a algum recurso ambiental só é
possível se este gerar, de alguma forma, uma mudança de bem-estar para a população‖
(YOUNG et al, 2015, p. 2). Com isso, os autores (2015) asseveram que:

[...], pela teoria econômica, algo somente possui valor se proporcionar ao ser
humano algum tipo de satisfação (―utilidade‖), ainda que seja intangível ou não
necessária para a sua sobrevivência. Dessa forma, cria-se um elo entre o elemento
físico (―recurso‖) e o benefício social (―serviço‖) que pode ser obtido pela sua
utilização (YOUNG et al, 2015, p. 2).

O documento acima mencionado da Fundação Grupo Boticário foi elaborado em
complemento ao livro eletrônico intitulado Roteiro para a Valoração de Benefícios
Econômicos e Sociais de Unidades de Conservação também de autoria de Young et al (2015).
Esse livro traz muitas explicações que auxiliam na compreensão dos serviços ecossistêmicos.

97

5.2 Proposta de critérios para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho

A título de exemplo e para posterior exercício de valoração econômica de danos
ambientais – neste caso os danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de
Fundão, em Mariana/MG - serão considerados nesta dissertação duas metodologias
elaboradas por duas instituições que gozam do reconhecimento popular pela atuação na área
ambiental: a primeira será a metodologia desenvolvida pela CETESB, e a outra será a
metodologia elaborada pelo IBAMA.
Sobre a CETESB (2006, p. 23) se pode informar que:

A CETESB, empresa da administração indireta do Estado de São Paulo, parte
integrante do SEAQUA - Sistema Estadual de Administração da Qualidade
Ambiental, Proteção e Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso
Adequado dos Recursos Naturais, criado pela Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997,
tem como missão ―Promover a Melhoria e Garantir a Qualidade do Meio Ambiente
no Estado de São Paulo, visando ao desenvolvimento social e econômico
sustentável‖ (CETESB, 2006, p. 23).

Para atendimento à solicitação do Ministério Público Federal, a CETESB desenvolveu,
no ano de 1992, uma proposta de critérios para valoração monetária de danos causados por
derrames de petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho por serem frequentes esses
acidentes no litoral paulista. O objetivo é ter uma metodologia que permita a aplicação prática
em curto espaço de tempo.
Na formulação da proposta a CETESB esclarece que não houve a pretensão de
quantificar o dano ecológico causado pelos acidentes de acordo com os procedimentos
exigidos pela disciplina da Economia ambiental. A proposta consiste em estimar valores
monetários a serem impostos ao responsável pela poluição causada, levando em consideração
dois aspectos: as propriedades do produto derramado e as características dos ambientes
atingidos. A dificuldade de se determinar com objetividade as características do dano
ambiental resultante desses acidentes levou a entidade a trabalhar com os dois aspectos acima
mencionados.
Com base nos dois aspectos considerados pela equipe que formulou a proposta, cinco
parâmetros que facilitam observar a extensão dos danos ambientais foram enumerados e
pontuados por pesos que permitem a estimativa monetária através de uma equação
exponencial. São estes os parâmetros: volume derramado, grau de vulnerabilidade da área
atingida; toxicidade do produto, persistência do produto no meio ambiente e mortalidade de

98

organismos. Os pesos variam entre 0 (zero) e 0,5 (meio), de acordo com a severidade do risco
ou dano gerado.
A equação exponencial foi escolhida para a estimativa monetária correspondente ao
dano ambiental por ser esse modelo matemático o que melhor se adequa aos fenômenos
constatados no derramamento de petróleo e seus derivados em águas marinhas. A escolha foi
feita depois de testados outros modelos matemáticos para situações diversas verificadas pela
entidade.
A equação exponencial desenvolvida permite demonstrar que quanto piores sejam as
características do produto em termos de toxicidade e persistência no ambiente, ou quanto
maior o volume derramado, ou ainda, quanto mais vulneráveis sejam as áreas atingidas, mais
severos serão os danos ambientais causados pelo acidente. A intenção é, através da fórmula
matemática, expressar a magnitude dos danos ambientais através dos dois aspectos
considerados: as propriedades do produto derramado e as características dos ambientes
atingidos.
Os estudos desenvolvidos pela CETESB elegeram a equação abaixo para a estimativa
do valor monetário dos danos ambientais originários do derrame:
Valor Monetário (US$) = 10 (4,5 +X1+X2+X3+X4+X5)
Os valores X1 a X5 correspondem àqueles ponderados para os cinco parâmetros acima
descritos.
A proposta incorpora a aplicação de um fator de reincidência como agravante com
vistas a desestimular a ocorrência dos derrames por uma mesma fonte, representado pela letra
k (fator de multiplicação do valor anteriormente estimado).
Neste caso, a equação passa a ter a seguinte representação:
Valor Monetário (US$) = k. 10 (4,5 +X1+X2+X3+X4+X5)
O fator k é calculado com base nas potências do número 2 (base), ou seja, o fator é
equivalente ao resultado da potência 2n, onde n é o número de reincidências. Assim, para a
primeira reincidência o fator multiplicativo é 2; para a segunda será 22 = 4, para a terceira 23 =
8, e assim por diante.

99

Abaixo seguem as tabelas com os cinco parâmetros considerados pela equipe da
CETESB e os respectivos pesos para a quantificação monetária dos danos ambientais
oriundos do derramamento de petróleo no mar:
Tabela 1 – Metodologia CETESB - volume derramado
QUANTIDADE (m³)

PESO

≤1

0,1

> 1 a 10

0,2

> 10 a 50

0,3

> 50 a 150

0,4

> 150

0,5

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho, CETESB, p. 10.

A Tabela 1 acima se refere à quantidade de produto derramado no meio ambiente,
quantidade essa medida em metros cúbicos (m3). O peso (coluna 2 da Tabela 1) é o valor
correspondente a x1, na equação Valor Monetário (US$) = 10

(4,5 +X +X +X +X +X )
1 2 3 4 5,

de acordo

com a quantidade de volume derramado. A quantidade, em m3, varia de valores inferiores ou
igual a 1 a valores superiores ou igual a 150 m3. A título de exemplo, para volumes que
variam entre 10 e 50 m3, o peso a ser usado no lugar de x1 na equação é 0,3.
Tabela 2 - Metodologia CETESB - grau de vulnerabilidade da área atingida
TIPO DE AMBIENTE COSTEIRO

PESO

Costões rochosos expostos

0,05

Terraços de abrasão marinha

0,10

Praias arenosas - areia fina

0,15

Praias arenosas – areia grossa

0,20

Baixios compactos expostos

0,25

Praias mistas – areia e cascalho

0,30

Praias de cascalho

0,35

Costas rochosas abrigadas

0,40

Regiões entre marés abrigadas

0,45

Marismas e manguezais

0,50

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho, CETESB, p. 11.
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A Tabela 2 foi formulada pelos técnicos da CETESB para estabelecer o peso a ser
utilizado na equação Valor Monetário (US$) = 10 (4,5 +X1+X2+X3+X4+X5) no lugar de x2. A Tabela
2 traz o grau de vulnerabilidade da área atingida. Quanto mais vulnerável a área ou menos
resiliente às perturbações externas, maior o peso a ser colocado no lugar de x2 para os cálculos
finais.
Tabela 3 - Metodologia CETESB - toxicidade do produto
CL 50, 24 h (%FHS)

PESO

≤1

0,5

> 1 a 10

0,4

> 10 a 20

0,3

> 20 a 50

0,2

> 50 a 100

0,1

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho, CETESB, p. 13.

A Tabela 3 acima foi formulada pelos técnicos da CETESB para estabelecer o peso a
ser utilizado na equação Valor Monetário (US$) = 10

(4,5 +X +X +X +X +X )
1 2 3 4 5

no lugar de x3. A

mensuração do percentual de FHS (fator hidrossolúvel) permite verificar os efeitos dos
agentes químicos de determinado produto sobre a biota aquática.
Os técnicos da CETESB estabeleceram como verificar a toxicidade do produto
através de testes. Esses testes de toxicidade do produto sobre a biota aquática permitem
―conhecer as concentrações de um poluente que causam efeitos adversos na sobrevivência,
crescimento e/ou reprodução de organismos aquáticos‖ (CETESB, 1992, p. 7). A Tabela 3
demonstra uma relação inversamente proporcional para a utilização do peso, ou seja, quanto
mais solúvel o produto no meio aquático, menor o peso a ser colocado na fórmula. Maior
solubilidade do produto significa, portanto, maior capacidade do meio aquático para suportar
a perturbação que o produto possa causar.
―A detecção de toxicidade em uma amostra de água indica a inadequação da mesma
para a vida aquática‖ (CETESB, 1992, p. 7).
Tabela 4 - Metodologia CETESB - persistência do produto no meio ambiente
PRODUTO PERSISTENTE

PESO

SIM

0,5

NÃO

0,0

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho, CETESB, p. 14.
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A Tabela 4 acima foi formulada pelos técnicos da CETESB para estabelecer o peso a
ser utilizado na equação Valor Monetário (US$) = 10

(4,5 +X +X +X +X +X )
1 2 3 4 5

no lugar de x4. A

Tabela 4 deve ser analisada em conjunto com a Tabela 3. Quanto mais tóxico um produto para
o meio aquático e mais tempo esse permanecer no meio ambiente, piores são os danos
ambientais causados. Portanto, comprovada a persistência do produto, utiliza-se na fórmula o
valor 0,5 no lugar de x4.
Tabela 5 - Metodologia CETESB - mortalidade de organismos
MORTALIDADE

PESO

SIM

0,5

NÃO

0,0

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho, CETESB, p. 15.

A Tabela 5 acima foi formulada pelos técnicos da CETESB para estabelecer o peso a
ser utilizado na equação Valor Monetário (US$) = 10

(4,5 +X +X +X +X +X )
1 2 3 4 5

no lugar de x5.

Comprovada a mortalidade de peixes, aves e mamíferos deve ser usado na fórmula
matemática o peso de 0,5.
A metodologia desenvolvida pela CETESB alcançou os tribunais e tem sido muito
utilizada para a quantificação monetária dos danos ambientais nas situações em que ocorrem o
derramamento de petróleo ou seus derivados no mar. Esse é o caso, por exemplo, da posição
adotada pelo juiz Ricardo de Castro Nascimento, da Justiça Federal – Seção São Paulo, da 1ª
Vara Federal de Caraguatatuba, ao atuar na Ação Civil Pública nº 000678242.2011.403.6103, na qual figuram como autor o Ministério Público Federal e como ré a
Petrobrás Transportes S.A. (TRANSPETRO).
Pelos danos ambientais extrapatrimoniais originados por derramamento de petróleo no
mar pela ré, o magistrado sugere para a fixação do quantum debeatur a utilização do trabalho
técnico desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.
Nos dizeres do juiz federal Ricardo de Castro Nascimento (BRASIL, 2013c, p. 14),

O trabalho elaborado pela CETESB guarda a devida razoabilidade e
proporcionalidade que devem nortear o julgador na fixação do quantum a ser
indenizado, especialmente com as peculiaridades do caso presente.
[...] os critérios adotados no referido trabalho da CETESB foram utilizados na
fixação mínima do dano ambiental a ser reparado em decisões do Egrégio Tribunal
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Regional Federal da 3ª Região em casos de derramamento de petróleo e seus
derivados no litoral paulista (BRASIL, 2013c, p. 14).

O magistrado Ricardo de Castro Nascimento (BRASIL, 2013c, p. 14) sugere para a
fixação do quantum debeatur a utilização do trabalho técnico desenvolvido pela CETESB
exatamente por perceber nesse trabalho técnico critérios ou parâmetros inteligíveis que
permitem ao juiz que irá fixar o quantum debeatur perceber a extensão do dano ambiental e
verificar se o montante estimado guarda uma relação razoável e proporcional com o dano
então ocorrido.
Claro está que esses parâmetros ou critérios constituem a base da aplicação dos
postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade no ato do julgamento; isto em
consonância com o princípio do poluidor pagador, haja vista que a fixação do quantum
debeatur nas ações indenizatórias ambientais não visa espoliar o agente poluidor,
inviabilizando o seu empreendimento. O objetivo é responsabilizar o agente pelo dano
ambiental causado e retirar da sociedade o ônus da degradação perpetrada sobre o meio
ambiente.
A aplicação prática desta metodologia é vista mais adiante ao ser estimado o valor
econômico dos danos ambientais originários do rompimento da Barragem de Fundão, em
Mariana – MG, em novembro do ano de 2015. A metodologia é aplicada para a valoração dos
danos ambientais sobre os recursos hídricos atingidos pelo denominado desastre de Mariana –
MG. Por conta da alta magnitude dos danos ambientais verificada no mencionado desastre,
serão utilizados no caso em pauta os valores máximos dos pesos demonstrados nas tabelas
acima.
5.3 Valor da Compensação Ambiental em Pecúnia – VCP

O valor da compensação ambiental é uma proposta de medida compensatória em
pecúnia, em substituição ao reflorestamento de 01 (um) hectare em área de preservação
permanente às margens do Rio São Francisco.
Segundo Kaskantzis Neto (2011, p. 33):

O método Valor da Compensação Ambiental (VCP) foi elaborado no ano de 2002
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), visando à compensação de impactos negativos advindos das instalações
de radiodifusão em Unidades de Conservação. (KASKANTZIS NETO, 2011, p. 33).
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O Ministério Público Federal (MPF), através do curso de valoração do dano ambiental
MPF (2012, p. 3) salienta que posteriormente, já no ano de 2006, a proposta foi adaptada por
―técnicos do IBAMA do Escritório Regional de Lavras/MG, com base em estudos realizados
nas Florestas Nacionais de Ipanema/SP e Passa Quatro/MG, com índices utilizados pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão - EMATER/MG e carteira agrícola do Banco do
Brasil S.A.‖ (MPF, 2012, p. 3), utilizando-a para o caso de danos à flora quando se atingem
áreas de preservação permanente.
Quanto à identidade organizacional do IBAMA (2016, p. 1) se pode afirmar o
seguinte:

O IBAMA é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito
público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao MMA, conforme art. 2º
da Lei nº 7.735/1989. O IBAMA é o órgão da esfera federal responsável pela
execução da PNMA, instituída pela Lei nº 6.938/1981. A entidade possui a missão
de proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a
sustentabilidade no uso dos recursos naturais, executando as ações de competência
federal (IBAMA, 2016, p. 1).

Devido ao vínculo com o MMA e por ser um órgão de execução da política nacional
do meio ambiente, o IBAMA goza do privilégio de poder acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos referentes ao VERA no Brasil e, por isso, desenvolver trabalhos técnicos e
metodologias que permitem também estimar o valor econômico do dano ambiental com vistas
a atender, em tempo hábil, as demandas administrativas, civis e judiciais que versam sobre a
degradação ambiental.
Para a elaboração da proposta do VCP a equipe do IBAMA teve acesso, no mínimo, às
informações que seguem. Essas informações resumem o contexto histórico da valoração
econômica ambiental no Brasil.
Antecedendo o relato dos eventos que permeiam o desenvolvimento da VERA no
Brasil é de bom alvitre mencionar dois eventos de repercussão mundial que muito
contribuíram para que se desse a devida atenção ao tema.
O primeiro evento diz respeito ao acidente que ocorreu com o navio Exxon Valdez,
abaixo resumido, conforme Madov e Laki (2010, p. 1):

No dia 24 de março de 1989 a embarcação naufragou no Estreito de Prince William,
e causou um derramamento de 40 milhões de litros de petróleo cru, que se espalhou
rapidamente por cerca de 28 mil quilômetros quadrados de oceano e mais de 2000
quilômetros da costa do Alasca, e causou uma verdadeira carnificina na fauna local,
com a morte de centenas de milhares de aves marinhas, focas e lontras, entre outros
animais (MADOV; LAKI, 2010, p. 1).
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É de interesse para estes escritos ressaltar o valor econômico estimado para os danos
ambientais oriundos do acidente com o navio Exxon Valdez exatamente por ter sido utilizado
para a proeza o método de valoração contingente, um dos métodos diretos ou de demanda
componente da Economia Ambiental.
Romeiro e Maia (2011, p. 34) salientam que, além da preocupação com a identificação
dos danos ambientais decorrentes do acidente, ―identificação esta empreendida pelo estado do
Alaska e pelos EUA, a técnica de avaliação contingente foi conduzida para mensurar as
perdas de uso passivo (valores de existência)‖ (ROMEIRO; MAIA, 2011, p. 34). Essa técnica
hoje faz parte dos métodos diretos ou métodos de demanda utilizados para a estimativa do
VERA, contemplado pela Economia ambiental. Uma ação foi movida pelo estado do Alaska
contra a Exxon Corporation, exigindo indenização pelos danos ambientais.
A utilização da técnica de avaliação contingente envolve a pesquisa junto a
determinado grupo de pessoas que expõem sua disposição a pagar em prol da manutenção ou
recuperação de determinado ativo ambiental. ―A pesquisa foi realizada em domicílios dos
EUA cujos moradores estavam bem informados sobre as consequências do acidente‖
(ROMEIRO; MAIA, 2011, p. 34).
Romeiro e Maia (2011, p. 35) asseveram que a Exxon Corporation foi condenada a
pagar uma indenização de quase US$ 5 bilhões ao Estado do Alaska. Nesse montante foram
estimados US$ 2,8 bilhões, exclusivos para os danos de uso passivo (valores de existência),
com o acréscimo de outros US$ 2 bilhões de valores de uso (pesca, turismo, lazer).
O segundo evento mundial de grande repercussão, em se tratando do VERA, diz
respeito à pesquisa desenvolvida pelo economista norte-americano Robert Constanza e
equipe.
Andrade (2010, p. 103-105), ao dissertar sobre a aplicação da valoração dos serviços
ecossistêmicos, esclarece que Constanza coordenou uma equipe de treze pesquisadores que
trabalhou sobre a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos do mundo e o capital
natural. A equipe estimou o valor econômico de 17 serviços ecossistêmicos em 16 biomas
espalhados pelo mundo, compilando e analisando informações dispersas sobre estudos de
valoração econômica de bens e serviços ecossistêmicos. Ao final, a equipe concluiu que o
valor econômico global estimado para os bens e serviços ecossistêmicos proporcionados pela
natureza varia na faixa de 16 a US$ 54 trilhões por ano, com a média de US$ 33 trilhões por
ano. Esses valores econômicos remontam ao ano de 1994, ano base da análise.
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No ano de 1997 o resultado da pesquisa foi publicado na Revista Nature, causando
grande repercussão mundial e inúmeras críticas ao trabalho desenvolvido por Constanza e
equipe. Tais críticas, conforme demonstra Andrade (2010, p. 105-107), ainda que contrárias
ao VERA dos recursos naturais renováveis (água, ar, solo, fauna e flora) e seus respectivos
serviços ecossistêmicos, contribuem para a discussão sobre o tema e sobre a sua importância
para a conservação ambiental.
A menção à pesquisa desenvolvida por Constanza e seus coautores é de grande
importância para estes escritos pelo fato do IBAMA lançar mão de valores monetários
oriundos dessa pesquisa para o desenvolvimento da metodologia que versa sobre a valoração
econômica de danos ambientais incidentes sobre o bioma da Mata Atlântica e que será
posteriormente mencionada.
No Brasil, merecem destaques os trabalhos desenvolvidos pelo MMA a começar pela
publicação, em 1997, do Manual para Valoração Econômica de Recursos Ambientais,
elaborado por Motta, então coordenador da Coordenação de Estudos do Meio Ambiente do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (CEMA/IPEA).
O manual, já referenciado nestes escritos, é uma publicação conjunta da CEMA/IPEA
e da Coordenação Geral de Diversidade Biológica do MMA. É uma obra que merece destaque
por ser referência para a maioria dos trabalhos de pesquisa sobre a valoração econômica dos
recursos e dos danos ambientais.
Nesse caminhar, faz-se necessário mencionar o trabalho desenvolvido por May, Veiga
Neto e Pozo (2000), intitulado Valoração Econômica e Biodiversidade – Estudos de Caso no
Brasil. Os autores (2000, p. 15) esclarecem que o ―trabalho foi realizado a pedido da
Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA)‖ (MAY;
VEIGA NETO; POZO, 2000, p. 15). A pesquisa e a posterior publicação fazem parte dos
estudos iniciais para subsidiar a elaboração da Estratégia Nacional de Diversidade Biológica
no Brasil e o Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).
O MMA (BRASIL, 2000) registra que o Brasil, assim como os outros países (mais de
160) que participaram da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, assinou a
Convenção que é um tratado da ONU sobre o meio ambiente e um dos mais importantes
instrumentos internacionais relacionados às questões ambientais.
Nos moldes da pesquisa realizada por Costanza (1997) para os biomas mundiais, May,
Veiga Neto e Pozo (2000) realizaram trabalho similar para os biomas brasileiros. ―Com base
nos Termos de Referência, o trabalho fundamentou-se numa ampla revisão da literatura
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especializada em economia de recursos naturais e do meio ambiente, tanto nacional como
internacional‖ (MAY; VEIGA NETO; POZO, 2000, p. 15).
A revisão da literatura especializada foi feita pela equipe do MMA, que apontou áreas
de particular interesse para a formulação da estratégia nacional. O estudo teve início a partir
de uma listagem inicial identificada pelo coordenador dos trabalhos, o professor May. Essa
listagem originou uma coletânea de estudos de caso que facilitaram a revisão e indicação
realizadas por uma equipe especializada do MMA. May, Veiga Neto e Pozo (2000, p. 15)
demonstram a abrangência dos estudos de valoração econômica dos recursos e dos danos
ambientais ao afirmarem que:

Os estudos revisados para a seleção compreendem fontes distintas, incluindo:
• Análises econômico-financeiras conduzidas para subsidiar investimentos em
empreendimentos visando o manejo sustentável de recursos naturais, ecoturismo e
implantação de unidades de conservação e uso indireto;
• Valores econômicos visando fortalecer argumentos para a preservação da riqueza
representada pela diversidade biológica dos distintos biomas do país;
• Estudos para justificar a transferência de recursos financeiros visando compensar
os benefícios globais obtidos pelos investimentos nacionais voltados à conservação
da biodiversidade;
• Critérios definidos como parte de uma política de recuperação de danos sofridos
com a degradação dos recursos naturais causados por atores econômicos; e
• Exercícios de valoração ambiental realizados como parte de pesquisas de pósgraduação no país e no exterior (MAY; VEIGA NETO; POZO, 2000, p. 15).

O relatório sobre a Valoração Econômica e Biodiversidade – Estudos de Caso no
Brasil é um dos documentos utilizados como subsídios para a elaboração da primeira versão
da Política Nacional da Biodiversidade, que tem a sua versão final formulada através do
Decreto nº 4.339/2002, que então institui ―princípios e diretrizes para a implementação da
Política Nacional da Biodiversidade‖ (BRASIL, 2002b). O Decreto nº 4.339/2002 é o único
documento jurídico do país que trata da valoração econômica dos recursos e dos danos
ambientais, trazendo expressos os valores de uso direto, indireto, de opção e de existência. O
somatório desses valores determina, segundo o Decreto nº 4.339/2002, o valor de uso da
biodiversidade.
O Brasil assumiu compromissos ao assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica,
durante a CNUMAD, em 1992. Por causa desses compromissos é que o Decreto nº
4.339/2002 veio instituir princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da
Biodiversidade (PNB).
Em seu Anexo, item 2, o Decreto nº 4.339/2002 determina os princípios que devem
reger a PNB, dando a base jurídica para a valoração econômica dos recursos e dos danos
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ambientais. Nesse fazer, fica clara a interlocução entre os princípios que norteiam o Poder
Público e a coletividade para a consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Assim, dos 20 (vinte) princípios estabelecidos pelo Decreto nº 4.339/2002, com vistas
à ―conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com a
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de
componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses
recursos‖ (BRASIL, 2002b), 02 (dois) princípios são destacados nestes textos para a
valoração econômica dos recursos e dos danos ambientais. Estatui o Decreto nº 4.339/2002
que:

2. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes princípios:
[...];
IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos
econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá,
em princípio, suportar o custo da poluição, com o devido respeito pelo interesse
público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais;
[...];
XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e
inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor
intrínseco, incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, científico,
educacional, cultural, recreativo e estético (BRASIL, 2002b, grifo próprio).

Para dar base jurídica à valoração econômica dos recursos e dos danos ambientais, o
Decreto nº 4.339/2002 evidencia a aplicação do princípio do poluidor pagador para a
internalização dos custos ambientais e para a utilização de instrumentos econômicos, bem
como estabelece que o valor de uso da biodiversidade seja determinado, em outras palavras,
pelos valores de uso direto, indireto, de opção e de existência.
Dentro desse contexto, o exercício de valoração ambiental desenvolvido por Motta
(2002) demonstra o que estabelece o Decreto nº 4.339/2002 quando este menciona a
necessidade de internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos
econômicos para o uso sustentável dos recursos naturais. O exercício permite que seja
compreendido com clareza o que necessita ser internalizado no mercado dos recursos naturais.
Em suma, o trabalho desenvolvido pelo autor supramencionado permite saber quais são os
valores mencionados pelo Decreto nº 4.339/2002 que constituem externalidades.
Motta, no ano de 2002, desenvolveu uma pesquisa sobre a estimativa do custo
econômico do desmatamento na Amazônia, com suporte nos valores mencionados no Decreto
nº 4.339/2002, ou seja, os valores de uso direto, indireto, de opção e de existência do recurso
ambiental flora. A Tabela 6, abaixo, resume os valores estimados pelo autor (2002) em
dólares por hectare por ano:
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Tabela 6 - Estimativa do custo econômico do desmatamento na Amazônia
(US$ por hectare ano)
Valor de uso direto

Valor de uso indireto

Valor de opção

Valor de existência

37,7

18

21

31,2

Fonte: Estimativa do custo econômico do desmatamento na Amazônia, Motta (2002, p. 20).

Concluídas as estimativas, Motta (2002, p. 20) argumenta que as ―estimativas de valor
total foram de US$ 108,1 por hectare ano. Este é um valor que, uma vez internalizado ao
proprietário local de terra, poderia viabilizar um uso sustentável a uma grande parte da
região amazônica‖ (MOTTA, 2002, p. 20, grifo próprio). Para justificar tal argumento o autor
(2002) deixa claro que, dos valores acima estimados, somente o valor de uso direto (US$ 37,7
por hectare ano) é percebido diretamente pela ótica da população local. Isto significa que o
valor de uso direto é o único utilizado nas transações comerciais que envolvem o recurso
ambiental flora na região amazônica. Os outros três valores – valor de uso indireto, valor de
opção e o valor de existência – carecem de internalização nesse mercado, constituindo as
externalidades que o caracterizam.
É do conhecimento do autor que a exploração da floresta na região amazônica, além
da busca de renda com a comercialização da madeira e de outros produtos da flora não
madeireiros, as áreas desmatadas são, em muitos casos, arrendadas para serem usadas como
pastos para o gado. Portanto, segundo Motta (2002, p. 21), comparativamente aos valores
acima estimados, ―os valores de arrendamento de áreas de pastagem na região representariam,
então, quanto de renda o produtor local abriria mão pela simples cessão das suas terras para
fins pecuários, uma vez removida a floresta e constituído o pasto‖. A análise do autor é feita
condicionada à incorporação dos valores monetários estimados para os serviços
ecossistêmicos da região amazônica aos mercados que beneficiam os produtores locais.
A internalização desses valores muito contribuiria para o desenvolvimento sustentável
local. O autor (2002) reconhece que esse processo de internalização não é trivial, pois,
mesmo que superadas as ―barreiras políticas para articular um concerto internacional no
sentido de viabilizar tais mecanismos, ainda existiriam inúmeras questões práticas, tais como
[...] altos custos de administração e monitoramento [...]‖ (MOTTA, 2002, p. 21-22).
Tendo por fonte dados da Fundação Getúlio Vargas, Motta (2002, p. 21) elabora a
tabela seguinte e conclui suas considerações. Veja-se:

109

Tabela 7 - Valor do Arrendamento da Terra na Amazônia Legal — 1998-2001 (US$ por hectare
ano)
Arrendamentos de terras

Rondônia

Acre

Amazonas

Pará

Tocantins

Maranhão

para explorações animais

Mato
Grosso

/Estados da Amazônia Legal

Jun./1998

43,2

-

77,6

84,2

30,6

44,3

49,0

Jun./1999

31,1

50,8

50,6

37,6

28,3

33,8

30,8

Jun./2000

40,1

49.5

-

41,0

33,4

34,0

32,6

Fonte: Fundação Getúlio Vargas. Estimativa do custo econômico do desmatamento na Amazônia, Seroa
da Motta (2002, p. 21).
Notas: a) Valores convertidos à taxa de câmbio comercial do mês; e b) Roraima não disponível.

Com base nos dados do ano de 2000 da Tabela 7, acima, Motta (2002, p. 21) arrazoa
que ―os valores de arrendamento para o ano de 2000 estariam variando entre US$ 33,4 e US$
49,5 por hectare ano, isto é, com valores quase sempre superiores aos estimados para os
valores de uso direto de US$ 28,7 a US$ 37,7 por hectare ano‖ (MOTTA, 2002, p. 21).
Considerando que os valores de uso direto são os únicos atualmente comercializados no
mercado de recursos naturais renováveis, significa que, em termos monetários, é mais
vantajoso para o produtor da região amazônica desmatar, comercializar a madeira e arrendar a
terra para o pastoreio ou atividades da pecuária. Essas práticas têm contrariado a conservação
ambiental necessária na região amazônica.
Diante de tal quadro, Motta (2002, p. 21-22) analisa os efeitos da incorporação ou
internalização separada dos valores de uso indireto, de opção e de existência no mercado dos
recursos florestais na região amazônica. A inclusão de qualquer um dos valores estimados
traria mais ganho econômico para os produtores locais, demonstrando que seria, em termos
econômicos e ambientais, mais vantajoso não desmatar de maneira tão predatória quanto se
faz na região.
Ainda, para tal fim se faz necessária uma mudança de padrão de uso dos recursos
florestais na Amazônia, com ―a criação de mecanismos de mercado ou de compensações
internacionais que valorizem os serviços ambientais da floresta que são capturados pela
população mundial como um todo‖ (MOTTA, 2002, p. 22).
Outro fato que deve ser considerado de grande relevância para a evolução da
valoração econômica dos recursos naturais no Brasil é a manifestação da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização. As
Normas Brasileiras, dentro desse Fórum, são elaboradas por Comissões de Estudo (CE),
formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte produtores,
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consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2008, p. 1).
Como orientação para os peritos que atuam na área ambiental, a ABNT (2008) –
elaborou e editou a norma técnica NBR 14653 – Parte 6, em consonância com o Manual para
Valoração Econômica de Recursos Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, bem como
com o Decreto nº 4.339/02 que trata da Política Nacional da Biodiversidade.
A norma diz respeito à avaliação econômica dos recursos naturais. Dois objetivos vêm
expressos nessa norma técnica: primeiro, detalhar os procedimentos gerais da norma de
avaliação de bens [...] no que diz respeito à avaliação de recursos ambientais e, segundo,
complementar os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de
avaliação de recursos ambientais. Além disso, a norma técnica NBR 14653 – Parte 6 fixa as
diretrizes para a valoração de recursos ambientais quanto a:
a) classificação da sua natureza;
b) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
c) descrição das atividades básicas;
d) definição da metodologia básica;
e) requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.
Há de se observar que, embora a norma técnica NBR 14653 – Parte 6 saliente a
avaliação econômica dos recursos ambientais, a norma também se presta para a avaliação
econômica dos danos ambientais que incidem sobre esses recursos pelo fato de enumerar os
mesmos métodos de valoração econômica ambiental discutidos no Manual para Valoração
Econômica de Recursos Ambientais do MMA que, por sua vez, se prestam para a valoração
econômica dos danos ambientais.
De posse de todo o conteúdo exposto neste tópico, os profissionais do IBAMA então
elaboraram a metodologia para valoração dos danos ambientais, denominada Valor de
Compensação Ambiental em Pecúnia – VCP.
Consoante informações iniciais, o valor da compensação ambiental é uma proposta de
medida compensatória em pecúnia, em substituição ao reflorestamento de 01 (um) hectare em
área de preservação permanente às margens do Rio São Francisco.
Conforme anteriormente esclarecido (MPF, 2012, p.2) a proposta de medida
compensatória em pecúnia (VCP) foi adaptada por técnicos do IBAMA com vistas à
substituição ao reflorestamento de uma área de preservação permanente correspondente a 01
hectare (ha) às margens do Rio São Francisco. Abaixo segue a equação adaptada para tal fim:
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VCP em reais = P1 + P2 + P3 + P4 + P5, onde:

P1 = valor econômico das mudas de espécies vegetais;
P2 = abertura das covas para o plantio das mudas de espécies vegetais;
P3 = correção e adubação do solo durante 03 anos;
P4 = tratos culturais durante 02 anos;
P5 = impacto ecossistêmico, correspondente a perda permanente e temporária de funções
ambientais em área de preservação permanente, ou seja, a perda dos serviços ecossistêmicos.
É perceptível a preocupação dos técnicos do IBAMA na formulação da metodologia.
Observa-se que a estimativa para cada fator acima de P1 até P4 foi feita com a adoção de
valores monetários mínimos. Esses valores monetários correspondem ao custo de recuperação
ambiental de 01 ha.
No desenvolvimento dos cálculos, ao ser acrescentado o valor de P5 (denominado
impacto ecossistêmico), a estimativa total se eleva muito. Isso porque no valor de P5 estão os
valores não contemplados no mercado atual de recursos ambientais, ou seja, são valores que
compõem a externalidade existente nas estimativas econômicas tradicionais. Em P5 estão os
valores que carecem de internalização por corresponderem aos custos ambientais que incidem
sobre a sociedade se não forem imputados ao causador do dano ambiental. São os valores
correspondentes aos serviços ecossistêmicos prestados pelo bioma Mata Atlântica, conforme a
Tabela 7 adiante, que versa sobre o valor monetário para as funções ambientais do bioma
Mata Atlântica.
As estimativas para os fatores da equação acima resultaram em:
P1 = valor econômico das mudas de espécies vegetais = R$ 1.250,00 (hum mil e
duzentos e cinquenta reais). Esse valor corresponde ao plantio de espécies arbóreas nativas da
região, com espaçamento de 4,00 metros por 4,00 metros, totalizando 625 mudas em
01,00Ha. Valor unitário da muda R$2,00 (dois reais).
P2 = abertura das covas para o plantio das mudas de espécies vegetais = R$ 400,00
(quatrocentos reais). Esse valor corresponde ao trabalho de abertura de 32 (trinta e duas)
covas / homem / dia, perfazendo um total de 20 (vinte) dias / homem, considerando R$20,00
(vinte reais) o valor do dia / homem.
P3 = correção e adubação do solo durante 03 anos = R$ 1.823,00 (hum mil e
oitocentos e vinte e três reais). Valor correspondente à aplicação de 04 (quatro) toneladas de
calcáreo e adubação de 625 (seiscentos e vinte e cinco) covas, utilizando por cova 300
(trezentos) gramas de superfosfato simples, 300 (trezentos) gramas de fosfato de araxá, 20
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(vinte) litros de esterco de curral curtido e 100 (cem) gramas de sulfato de amônio por cova
em cobertura após o plantio. Duas aplicações anuais de 150 (cento e cinquenta) gramas de
sulfato de amônio e 200 (duzentos) gramas por cova da fórmula 20-05-20.
P4 = tratos culturais durante 02 anos

= R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor

correspondente à mão de obra para capina, adubação de cobertura e combate a formiga,
durante 02 (dois) anos, considerando 50 (cinquenta) dias homem / por ano / por hectare,
totalizando 100 (cem) dias / homem.
P5 = Índice de impacto ecossistêmico. É estimado conforme a área efetivamente
ocupada ou atingida pelo dano ambiental.
A equação para a estimativa de P5 ou índice de impacto ecossistêmico é a seguinte:
P5 = R$ 1,00 x ATA x T, onde:
R$1,00 = valor fixo de compensação ambiental por metro quadrado, estimado
conforme a Tabela 7, adiante;
ATA = Área Total Atingida, em metros quadrados;
T = Tempo, em anos, estimado para consolidação de área reflorestada.
O valor de R$ 1,00 (um real) que compõe a fórmula da estimativa de P5 merece
atenção especial pelo fato de englobar os valores de uso indireto, de opção e de existência
referentes aos serviços ecossistêmicos prestados pelo bioma Mata Atlântica. A Tabela 7,
adiante, foi elaborada por profissionais do IBAMA que, conforme anteriormente mencionado,
detêm conhecimento sobre a valoração econômica dos recursos e dos danos ambientais.
A observação no rodapé da Tabela 7 esclarece sobre sua elaboração. A partir de uma
coletânea de trabalhos sobre valoração econômica dos recursos naturais, nos quais os serviços
ecossistêmicos foram estimados, privilegiou-se para compor a tabela o maior valor dentre
aqueles atribuídos a um mesmo serviço identificado nos trabalhos. Alguns serviços listados
não foram avaliados e, por isso, os valores econômicos dos serviços ecossistêmicos prestados
pelo bioma Mata Atlântica, tendo por base a Tabela 7, abaixo, estão subestimados.
Conforme expressam os elaboradores da Tabela 7 (2002), é esperado que o valor
econômico dos serviços ecossistêmicos prestados pelo Bioma Mata Atlântica seja bem maior
no futuro. Em outras palavras, a tabela está passível de alterações substanciais à medida que
novos valores econômicos sejam estimados para o Bioma.
Na coluna número 3 da Tabela 7 constam como referências os sobrenomes dos autores
cujos trabalhos deram origem aos valores dos serviços ecossistêmicos para o Bioma Mata
Atlântica. Verifica-se que há uma predominância de valores econômicos provenientes da
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pesquisa realizada por Robert Constanza et. al., realizada no ano de 1997. O câmbio aplicado
foi de US$ 1,00 = R$ 3,00.
Tabela 7 - Valor das Funções Ambientais para a Mata Atlântica
Serviço
01. Regulação da atmosfera
02. Regulação do clima
03. Regulação de perturbação
04. Regulação das águas
05. Suprimento de agua
06. Controle de Erosão
07. Formação de solo
08. Reciclagem de nutrientes
09. Tratamento de rejeitos
10. Polinização
11. Controle biológico
12. Habitat/refúgio
13. Recreação
14. Cultural
15. Valor de opção
16. Valor de existência
Total

Valo US$.m-2.Ano-1
NÃO AVALIADO
0.0223
0.0005
0.0006
0.1610
0.0245
0.0010
0.0922
0.0087
NÃO AVALIADO
0.0021
NÃO AVALIADO
0.0112
0.0002
0.0002
0.0003
0.3248

Referência
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Oliveira et al., 1995
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Santos et al., 2000
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Santos et al., 2000
Santos et al., 2000
R$0,97441/m²/ano = R$1,00/m²/ano

Obs. Na tabela acima foi selecionado o maior valor dentre aqueles atribuídos a um mesmo serviço
identificado nos trabalhos. Deve-se observar que alguns serviços listados não foram avaliados e, portanto,
é esperado que o valor para a Mata Atlântica possa ser bem maior no futuro. Câmbio aplicado (US$1,00 =
R$3,00).
Fonte: (PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002, p. 27).

A Tabela 7 é de grande importância para a aplicação da metodologia elaborada pelo
IBAMA. A origem da tabela é o trabalho coordenado por Peixoto e Willmersdorf (2002, p.
27), analistas do IBAMA. O trabalho das autoras objetiva valorar economicamente os danos
provocados pelas infraestruturas de telecomunicações em unidades de conservação ambiental.
O somatório de P1 + P2 + P3 + P4, conforme acima especificados, resulta no montante
de R$ 5.473,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais). Este é um valor fixo na fórmula
do VCP que é calculado como abaixo:

VCP em reais = R$ 5.473,00 + P5

A aplicação prática desta metodologia é vista mais adiante ao ser estimado o valor
econômico dos danos ambientais originários do rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana – MG. A metodologia é então aplicada para a valoração dos danos ambientais sobre
as áreas de preservação atingidas pelo denominado desastre de Mariana – MG.
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6 A QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS AMBIENTAIS – ESTUDO DE
CASO

Ainda que se reconheça que em termos ecológicos a prevenção seja a forma mais
eficaz de manutenção do equilíbrio, quando da execução de atividades econômicas que
impactam o meio ambiente não se pode dizer que a prevenção seja uma prática já consagrada
na sociedade atual. Por isso os danos ambientais acontecem em larga escala, levando à
necessidade da reparação ambiental e, no âmbito da reparação, a indenização pecuniária se faz
por vez necessária.
A legislação, ao determinar as modalidades a serem perseguidas na aplicação do
princípio da reparação ambiental, divide-as em tutela específica reparatória e em tutela
reparatória pecuniária. A restauração, a recuperação e a compensação ambiental –
modalidades da reparação ambiental aqui já descritas – compõem a reparação específica
reparatória, devendo sempre ser respeitada a sequência que privilegia a restauração por ser
mais condizente com o princípio da reparação integral do dano. A indenização, por sua vez, é
a espécie de reparação que satisfaz a tutela reparatória pecuniária.
A restauração, a recuperação e a compensação ambiental são as modalidades da
reparação ambiental que satisfazem os dispositivos legais que impõem ao degradador
ambiental as obrigações de fazer e não fazer, conforme estabelecidas na Lei nº 6.938/1981,
arts. 4º, inciso VII, e 14. Esses dispositivos legais determinam as duas formas de reparação
(específica e pecuniária) ao impor, ao poluidor e ao predador do meio ambiente, as obrigações
de recuperação e de indenização. Situação análoga é observada na Lei nº 7.347/1985, que em
seus arts. 3º e 11, ao determinar a tutela reparatória pecuniária e a tutela específica reparatória,
salienta que esta última se concretiza no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Cabe ao juiz, no âmbito da ação civil pública, determinar o cumprimento da prestação da
atividade devida ou a cessação da atividade nociva:

Art. 3º da Lei nº 7.3471985. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 11 Lei nº 7.3471985. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de
cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente
de requerimento do autor (BRASIL, 1985).

As obrigações de fazer e não fazer expressas nos dispositivos legais acima guardam
estreita relação com a tutela específica reparatória. Nesses casos, a reparação está voltada para
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a ocorrência do dano material ou o dano imediatamente visível aos olhos humanos, de fácil
mensuração nos trabalhos periciais. As etapas de reparação, nesses casos, se prendem à
elaboração de projetos ou programas ambientais com objetivos bem definidos de mitigar ou
minimizar o dano ambiental. Ainda que se vislumbre a recomposição dos serviços
ecossistêmicos perdidos a que se propõe reparar, os programas e projetos fixam a atenção nos
elementos corpóreos do meio ambiente como, por exemplo, a reposição da vegetação
suprimida de determinada área.
A tutela reparatória pecuniária se presta para ressarcir os danos extrapatrimoniais ou
dano ambiental moral coletivo. Esse tipo de dano ambiental está relacionado à perda dos
serviços ecossistêmicos que prestam os recursos ambientais.
Segundo o Ministro Herman Benjamin, em julgado do REsp no 1.328.753-MG
(BRASIL, 2013b)20, excertos abaixo, os deveres associados aos princípios do poluidorpagador e da reparação integral do dano – isso quanto à interpretação sistemática das normas
e princípios ambientais - justificam a cumulação simultânea da tutela específica reparatória
(obrigação de fazer) com a tutela reparatória pecuniária (obrigação de dar). Assim relata o
Ministro:
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL.
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14,
§ 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA
REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIOPAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA
CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO
AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º
DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN
DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.
[...].
Por fim, a interpretação sistemática das normas e princípios ambientais leva à
conclusão de que, se o bem ambiental lesado for imediata e completamente
restaurado, isto é, restabelecido à condição original, não há falar, como regra,
em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro, de restauração in
natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no
âmbito da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado;
por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da
reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o dano ambiental é multifacetário
(ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade
do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às
gerações futuras e aos processos ecológicos em si mesmos considerados). Em suma,
equivoca-se, jurídica e metodologicamente, quem confunde prioridade da
recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação
simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer),
compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e
20

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.328.753/MG. Relator: Ministro Herman
Benjamin - Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 28 maio 2013b.
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abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer) (BRASIL, 2013b, grifos
próprios).

A Lei nº 6.938/1981 trata da política nacional do meio ambiente. Através dos artigos
acima mencionados (arts. 4º, inciso VII, e 14 da Lei nº 6.938/1981) a Lei trouxe para o seio da
legislação brasileira o princípio do poluidor pagador. Figueiredo (2010, p. 127) relaciona a
Lei e o princípio ao asseverar que a Lei:
[...] trouxe ao Direito Ambiental brasileiro os fundamentos legais para a
implementação do princípio do poluidor-pagador, conceituando os termos meio
ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos
ambientais (art. 3º, I a V). Ademais consagrou em nosso ordenamento a regra da
responsabilidade objetiva do poluidor (FIGUEIREDO, 2010, p. 127).

Aragão (1997, p. 60) disserta sobre o princípio do poluidor pagador e ressalta a
importância do princípio ao dizer sobre a utilização deste no cenário ambiental:

[...] o princípio que usa para afetar os custos das medidas de prevenção e controle da
poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais escassos e
para evitar distorções ao comércio e ao investimento internacionais, é o designado
princípio do poluidor-pagador. Este princípio significa que o poluidor deve suportar
os custos do desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas
autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável [...]
(ARAGÃO, 1997, p. 60).

Para a aplicação prática do princípio, Rodrigues (2005, p. 190) chama a atenção para a
interpretação que se deve dar ao se utilizar o princípio:

[...] o axioma poluidor/usuário-pagador não pode ser interpretado ao pé da letra,
tendo em vista que não traduz a ideia de ―pagar para poluir‖, ou de ―pagar pelo uso‖,
especialmente também porque o seu alcance é absurdamente mais amplo do que a
noção meramente repressiva que possui. Muitas vezes tomado como ―pago para
poder poluir‖, o princípio do poluidor pagador passa muito longe desse sentido, não
só porque o custo ambiental não encontra valoração pecuniária correspondente, mas
também porque a ninguém poderia ser dada a possibilidade de comprar o direito de
poluir, beneficiando-se do bem ambiental em detrimento da coletividade que dele é
titular (RODRIGUES, 2005, p. 190).

Como anteriormente mencionado, dentre os vários métodos de estimativa do valor
econômico do recurso ambiental, tem se destacado o método denominado de avaliação
contingente, por ser o único capaz de captar os quatro valores que compõem a equação dessa
estimativa: VERA = (VUD + VUI + VO) + VE. Constitui, portanto, o único método capaz de
estimar o valor monetário do dano ambiental ao ser observada a classificação do dano quanto
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a sua abrangência, ou seja, o dano ambiental patrimonial (material) e o dano ambiental
extrapatrimonial (também denominado dano moral coletivo).
Enquanto o dano ambiental material afeta diretamente o recurso ambiental e parte dos
seus serviços ecossistêmicos, o dano ambiental extrapatrimonial está diretamente relacionado
com os serviços ecossistêmicos culturais e com o valor de existência (VE) da equação acima.
Rosa (2010, p. 162), sucintamente, argumenta que ―[...] dano moral é a lesão que se dá
a interesses não patrimoniais de uma pessoa‖ (ROSA, 2010, p. 162). Na sequência, esclarece
que entende ser
Correto o preceito de Roque Marques, que propõe alguns parâmetros para aferição
do dano ambiental de efeitos morais, quais sejam: a) circunstâncias do fato; b)
gravidade da perturbação (intensidade leve, moderada ou severa; tamanho da área
afetada; duração da agressão; tempo de recuperação da área afetada; c) condição
econômica do poluidor (ROSA, 2010, p. 162).

Os tribunais do país têm reconhecido a ocorrência do dano ambiental extrapatrimonial
(dano moral coletivo) e, fazendo coro com a doutrina jurídica, conceituam esse tipo de dano.
A título de exemplo colaciona a ementa da Ação Civil Pública 2180 RO 2008.41.00.002180-0
(BRASIL, 2012)21. Leia-se:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO
AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. DESMATAMENTO ILÍCITO DE
IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. (...). CONFIGURAÇÃO DO DANO
MORAL COLETIVO. (...). 5. Dano moral coletivo: "Consiste o dano moral
coletivo na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na
violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando
se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o
patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente
considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de
vista jurídico. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também
não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente
pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa) (Alberto Biltar Filho).
[...].
8. A aferição da existência de dano moral coletivo não pode ficar subordinada ao
enfoque do sofrimento anímico do ser biológico, pois o sentido de coletividade tem
uma realidade diversa. 9. Embora a coletividade não tenha personalidade jurídica,
ser um número indeterminado de indivíduos, tem interesses legítimos, valores e
patrimônio ideal que devem ser protegidos. 10. Na reparação do dano moral,
adotam-se os mesmos critérios da reparação do dano ambiental material (dano e
nexo causal), além de se averiguar o nível de reprovação da conduta de ofensas, seu
conhecimento das consequências do fato lesivo e a intenção de causar direito alheio.
[...] 14. Apelação do IBAMA parcialmente conhecida, e, nesta parte, provida
(BRASIL, 2012, grifos próprios).

21

BRASIL. Tribunal Regional Federal (1. Região). Apelação Cível: AC 2180 RO 2008.41.00.002180-0.
Relatora: Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida – Quinta Turma. e-DJF1 p.1395, Porto Velho, 31
out. 2012.
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Conforme já verificado neste trabalho através da ementa do REsp no 1.328.753-MG
(BRASIL, 2013b), o reconhecimento da existência do dano ambiental extrapatrimonial (dano
moral coletivo) pelo STJ o tem levado a decidir pela cumulação de obrigação de fazer com o
pagamento de quantia certa (indenização pecuniária ambiental). A base para tal decisão tem
sido a análise da legislação ambiental pertinente, anexada aos princípios do Direito ambiental
que regulam a matéria e a doutrina jurídica que se desdobra para o entendimento do assunto.
Reconhecer a ocorrência do dano ambiental extrapatrimonial deve ser visto como um
grande avanço jurisprudencial para a concretização do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Faz-se, portanto, necessário cumular alguma das espécies ou
modalidades da reparação ambiental — restauração, recuperação e compensação ambiental —
com a indenização pecuniária.
Os tribunais, ainda que de maneira incipiente, têm atentado para esse fato, e alguns
magistrados já solicitam aos peritos que procedam à valoração dos danos ambientais quando
da formatação de quesitos que compõem o laudo técnico pericial nas lides em que é cabível a
medida como forma ou como complemento para a reparação ambiental integral.
Ainda é difícil atender a essa solicitação dos tribunais quando feita, qual seja: fixar o
quantum debeatur para o dano indenizável, o que ainda é uma lacuna considerável na
aplicação do princípio da responsabilidade civil ambiental, mormente naquilo que diz respeito
à aplicação da indenização pecuniária ambiental pelos tribunais.
São pertinentes nessa matéria as palavras de Carvalho (2013, p. 140) ao argumentar
que ―todos aqueles que vivem ou convivem de uma forma ou de outra, com os problemas
ligados ao meio ambiente conhecem bem de perto a realidade das dificuldades de se mensurar
os valores relativos a danos ambientais‖ (CARVALHO, 2013, p. 140).
O autor (2013, p. 140) salienta a complexidade do meio ambiente como fator
extraordinário para que se alcance neste particular um resultado positivo. Destaca a
dificuldade dos técnicos dos órgãos ambientais estaduais e municipais para o exercício dessa
tarefa e não deixa de questionar a dificuldade maior que terá o juiz, na maioria das vezes
lançando mão do arbitramento, para executar tal incumbência.
Na sequência, é realizado um exercício de valoração monetária ambiental envolvendo
as duas metodologias anteriormente mencionadas e descritas pela CETESB e pelo IBAMA.
Os danos ambientais originários do acidente ambiental ocorrido no Município de Mariana –
MG em 05 de novembro do ano de 2015 serão então estimados em termos monetários.
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6.1 Os danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão em
Mariana – MG

A magnitude dos impactos ambientais que ocorreram com o rompimento da Barragem
de Fundão em Mariana – MG obrigou os órgãos ambientais a se desdobrarem em esforços
para vistoriar, monitorar e registrar com a maior fidelidade possível o acidente, suas
consequências e, dentro de um prazo relativamente curto (dois meses depois do acidente),
elaborar e recomendar medidas mitigatórias e compensatórias para os danos ambientais.
Dentre os documentos elaborados pelo IBAMA que se referem ao acidente da
Barragem de Fundão em Mariana – MG destaca-se a Nota Técnica nº 001/2016 que versa
sobre o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta relativo ao rompimento da
Barragem e aos danos ambientais ocasionados. O documento, em sua primeira página,
esclarece que entidades da esfera federal e estadual propuseram a Ação Civil Pública (ACP)
nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais, contra a SAMARCO Mineração S/A, VALE S/A e BHP Billiton Brasil LTDA. O
objeto da ACP nº 0069758-61.2015.4.01.3400 é ―exigir a reparação e mitigação dos danos
socioeconômicos e socioambientais, bem como a compensação proporcional aos impactos não
reparáveis ou mitigáveis‖ (IBAMA, 2016, p. 1).
As informações constantes da Nota Técnica nº 001/2016 são o resumo de vários
documentos (laudos técnicos e relatórios) elaborados pelo IBAMA e por outras instituições
públicas que atuaram na avaliação e monitoramento dos danos socioeconômicos e
socioambientais que atingiram a bacia do Rio Doce nos Estados de Minas Gerais e Espírito
Santo, desde o Município de Mariana – MG até a foz do Rio Doce no Oceano Atlântico – ES.
A proposição da Ação Civil Pública (ACP) nº 0069758-61.2015.4.01.3400 não
constituiu motivo de impedimento para que se elaborasse e discutisse com as empresas
responsáveis pela ocorrência do acidente um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TAC), visando a reparação e a compensação dos danos socioambientais e socioeconômicos,
cujo conteúdo analítico contempla programas socioeconômicos, programas socioambientais e
governança e financiamento para a implantação dos programas.
A Nota Técnica teve por finalidade ―apresentar os danos socioambientais decorrentes
do rompimento da barragem do Fundão e correlacioná-los tecnicamente aos programas
socioambientais reparatórios e compensatórios estabelecidos no TAC‖ (IBAMA, 2016, p. 2).
O rompimento da Barragem de Fundão ocorreu no dia 05/11/2015. A barragem
pertence ao complexo minerário de Germano, em Mariana – MG. O rompimento possibilitou
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o vazamento e carreamento de 34 milhões de m3 de lama (rejeito minerário), atingindo os
Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, além da área estuariana do Rio Doce. A pluma de
turbidez atingiu áreas costeiras e marinha no entorno da foz do Rio Doce no Oceano
Atlântico, já no Estado do Espirito Santo (IBAMA, 2016, p. 1-2).
A mídia mundial noticiou e os ―relatórios e laudos produzidos pelos órgãos ambientais
envolvidos na gestão do evento crítico demonstram cabalmente que o rompimento da
barragem de Fundão trouxe consequências ambientais e sociais graves [...]‖ (IBAMA, 2016,
p. 4).
Ao mencionar a avaliação dos danos socioambientais, a Nota Técnica nº 001/2016 do
IBAMA (2016, p. 3), esclarece que ―além das vítimas fatais e dos feridos, ao longo do trecho
afetado, foram constatados danos ambientais, econômicos e sociais diretos [...]‖ (IBAMA,
2016, p. 3).
Na Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016, p. 6-7) são mencionados 22 danos
socioambientais quantificados até janeiro de 2016. Esses danos são resumidos na Nota
Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016, p. 8-9), conforme abaixo:
a) Vazamento de cerca de 34 milhões de m3 de rejeitos de mineração constituídos por areia,
sílica, com altos teores de Fe (ferro) e Mn (manganês). Estima-se que a maior parte destes
rejeitos esteja contida no leito e nas margens dos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce no
trecho até a UHE Risoleta Neves, conhecida como Candonga. Outra parte destes rejeitos,
inclusive sob forma coloidal, atingiu toda a extensão do Rio Doce até a foz e áreas costeiras e
marinha;
b) Devastação da vegetação e soterramento por rejeitos de uma área de 2.000 ha nas margens
dos Rios Gualaxo do Norte e Carmo, conforme identificado em mapa elaborado com base em
imagens Landsat 8, de 12/11/2015, pelo Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA. A área
de preservação permanente atingida foi identificada como pertencente ao bioma Mata
Atlântica. Houve perda e fragmentação de habitats. Tal questão colocou a fauna local
sobrevivente em situação vulnerável, obrigando-a ao deslocamento e à necessidade de
adaptação a ambientes adjacentes e à competição por outros locais de sobrevivência, havendo,
por consequência, a real possibilidade de maior exposição dessa fauna a ambientes urbanos.
Ainda quanto à Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016, p. 28), os analistas informam
que o reflorestamento da área, ainda que efetuado a partir do ano de 2016 conforme
planejado, as condições ambientais prévias ao desastre demandarão muitos anos para se
restaurarem;
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c) Elevação da turbidez nos rios atingidos para mais de 100.000 NTU22, sendo que o padrão
para rios Classe 2, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, seria de máximo 100 NTU.
O monitoramento ambiental diário que foi realizado desde o incidente demonstrou claramente
que, três meses após o evento, os níveis de turbidez ainda se encontravam em patamares
muito elevados;
d) Mortandade de três toneladas de peixes no rio e outros 500 kg no mar, próximo à sua foz
devido à alta carga de sólidos em suspensão que entupiram as lamelas secundárias das
brânquias dos peixes, onde a troca de oxigênio acontece. Apenas no Estado do Espírito Santo,
7.277 peixes foram coletados mortos;
e) Interrupção do abastecimento de água em diversas localidades e Municípios;
f) Contaminação por lama de 170 Km de praias, sendo 110 Km ao norte da foz do rio Roce e
60 Km ao sul, incluindo a Reserva Biológica (Rebio) Comboios, local de desova de
tartarugas. A Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA mostra o mapa que foi elaborado sobre
imagem da lama no dia 07/01/16, exemplificando a dispersão da pluma no mar. Ocorreu a
formação de um polígono de 772 km2 que se refere à pluma de maior concentração, que
atingiu sua maior área nessa data - 07/01/16;
g) Impacto ao período de defeso23 ao longo do Rio Doce desde o evento e nas áreas
estuarinas, costeiras e marinha atingidas desde a chegada da lama no mar em 21 de novembro
de 2015.
Ainda no mês de novembro do ano de 2015, após vistorias técnicas na região afetada
pelo acidente, o IBAMA (2015, p. 30-31) emitiu um laudo técnico preliminar que, ao abordar
os impactos ambientais nos cursos d‘água atingidos, relata que além da exploração de minério
de ferro pela empresa Samarco com início no ano de 1973 em Mariana/MG, a região é
marcada pela forte presença de garimpo de ouro desenvolvido ao longo de séculos. Embora
grande parte esteja desativada, a atividade ainda é observada no Rio do Carmo (atingido pela
lama de rejeito de Fundão).
Com fulcro na dissertação de mestrado desenvolvida por Costa (2001), os
elaboradores do laudo técnico preliminar do IBAMA (2015, p. 30-31) salientam que os
22

A Resolução CONAMA nº 357/2005, modificada pela Resolução nº 410/2009 e nº 430/2011 impõe limites de
turbidez de 40 unidades nefelométricas de turbidez (UNT) para águas doces, classe 1 e de 100 UNT para a classe
2. Para águas salgadas ou salobras de classe 1 e 2 as substâncias que produzem odor e turbidez devem estar
virtualmente ausentes. (MMA, 2005, p. 11).
23

O MMA (2016) elucida que ―defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases
mais críticas de seus ciclos de vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu maior crescimento. Dessa
forma, o período de defeso favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os
peixes estão mais vulneráveis à captura, por estarem reunidos em cardumes‖ (MMA, 2016).
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elementos ferro e manganês e os metais pesados porventura oriundos de atividades de
extração, quando entram na dinâmica do sistema hídrico, apresentam riscos consideráveis de
contaminação porque não se degradam e permanecem solubilizados nas águas ou precipitados
aos sedimentos de fundo.
Além da presença de garimpos de ouro na região, sejam desativados ou ativos, outras
atividades degradadoras do meio ambiente são desencadeadas na região. Nas cidades de
Paracatu de Baixo até Barra Longa as atividades econômicas são voltadas para a pecuária e
agricultura de subsistência. Em sobrevoos realizados na área afetada, foi notada também
presença de atividades de dragagem no rio.
No laudo técnico preliminar do IBAMA (2015, p. 30-31) são tecidas essas
considerações para que os analistas concluíssem que ainda que os estudos e laudos sobre a
composição química da lama lançada nos cursos d‘água indiquem que a presença de metais
não esteja vinculada diretamente à lama de rejeito da barragem de Fundão, há de se considerar
que a força do volume de rejeito lançado quando do rompimento da barragem provavelmente
revolveu e colocou em suspensão os sedimentos de fundo dos cursos d'água afetados, que
pelo histórico de uso e relatos na literatura, já continham metais pesados.
O revolvimento possivelmente tornou tais substâncias biodisponíveis na coluna d'água
ou na lama ao longo do trajeto alcançado, contribuindo para a morte de vários espécimes da
fauna aquática, tanto no ambiente de água doce quanto no ambiente marinho.
Os documentos emitidos pelos órgãos técnicos que vistoriaram a área atingida são
ricos em detalhes ao versarem sobre os danos ambientais oriundos do rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana – MG.
A Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA, ao compilar os relatos de vários desses
documentos ressalta ainda os seguintes impactos ambientais:
[...] Os alimentos disponíveis para a ictiofauna, por exemplo, tornar-se-ão mais
escassos, devido à degradação da qualidade da água por décadas, o que afetará
de forma significativa o reestabelecimento das populações remanescentes. (IBAMA,
2016, p. 11). (Grifo nosso).
Espécies arbóreas localizadas em áreas de preservação permanente [...]. A destruição
destas espécies arbóreas reduzirá a oferta de alimentos nos períodos mais críticos
para a sobrevivência da fauna silvestre. (IBAMA, 2016, p. 11).
Mesmo os espécimes arbóreos remanescentes também sofrerão impactos neste
evento. A lama oriunda da barragem alterará as características físico-químicas do
solo, consequentemente o equilíbrio nutricional das populações arbóreas
remanescentes. Este impacto provocará mudanças no desenvolvimento vegetativo
das espécies arbóreas, alterando a composição das populações remanescentes
(IBAMA, 2016, p. 11).

E ainda:
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Considerando que o rompimento da barragem de Fundão causou a destruição de
2.000 hectares ao longo de 77 km de cursos d´água, incluindo áreas de
preservação permanente, pode-se inferir que o desastre causou a devastação de
matas ciliares remanescentes (fragmentos/mosaicos). O aporte de sedimentos (lama
de rejeito da exploração de minério de ferro) decorrente do rompimento da barragem
imediatamente soterrou os indivíduos de menor porte do sub-bosque e suprimiu
indivíduos arbóreos. (IBAMA, 2016, p. 26). (Grifo nosso).
[...]. Portanto, o trecho diretamente atingido e devastado pela lama dependerá
de intervenções profundas - 2.000 hectares ao longo de 77 km de cursos d´água
- já que essas áreas não possuem capacidade de resiliência (capacidade que um
ecossistema perturbado/degradado possui de retornar, naturalmente, às suas
características originais, ou o mais próximo possível, sem intervenção humana)
(IBAMA, 2016, p. 27, grifo próprio).

Depois de relatar os impactos ambientais negativos causados pelo rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana – MG, os elaboradores da Nota Técnica no 001/2016 do
IBAMA (2016, p. 12) esclarecem sobre o Plano de Recuperação Ambiental do Rio Doce e
Áreas Costeiras, Estuarinas e Marinha Atingidas.
Restou estabelecido como objetivo geral do Plano a melhoria da qualidade da água de
forma que os rios atingidos atendam os padrões de qualidade da água para Classe 2
(Resolução CONAMA no 357/2005), conforme proposto pelo Plano Integrado de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce, aprovado em junho de 2010
(IBAMA, 2016, p. 12).
Para atingir o objetivo geral e considerando os impactos então identificados, foram
estabelecidos sete objetivos específicos, relacionados na Nota Técnica no 001/2016 do
IBAMA (2016, p. 13-15).
A esses sete objetivos específicos foram anexados 18 programas contendo ações ora
definidas como reparatórias, ora definidas como compensatórias. Ainda quanto à Nota
Técnica no 001/2016 do IBAMA (2016, p. 12), esclarecem os analistas ambientais:

Deve-se frisar que a restauração do ecossistema destruído não ocorrerá sem estas
ações complementares devido à impossibilidade tecnológica de remover, mesmo
em longo prazo, a totalidade dos contaminantes e dos resíduos arrastados para
os rios e à irreversibilidade de parte dos danos aos ecossistemas. Portanto, são
ações reparatórias e compensatórias que conformam um plano de recuperação
ambiental das áreas atingidas pelo desastre, que visam em primeiro lugar reparar,
e quando não for possível, compensar os danos não reparáveis (IBAMA, 2016,
p. 12, grifo próprio).

Os dezoito programas, segundo os elaboradores da Nota Técnica no 001/2016, foram,
então, discutidos com a Samarco e suas controladoras e incorporados ao TAC (IBAMA, 2016,
p. 16).
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Os analistas, trabalhando com indicadores de impactos e variáveis explicativas
utilizadas em estudos de impactos ambientais, elaboraram uma seleção de medidas de
adaptação e resiliência do ambiente afetado com vistas a dimensionar um plano de
investimento e análise custo-benefício para a implementação das ações requeridas (IBAMA,
2016, p. 29).
Os indicadores de impacto ambiental e as variáveis foram utilizados para priorizar
áreas a serem recuperadas conforme o TAC. Variáveis como estresse hídrico, demanda por
água e tipo de usuário, índice de resiliência e potencial de regeneração, uso e ocupação do
solo, erosividade, vulnerabilidade e risco climático foram observados para o estabelecimento
de áreas prioritárias para a recuperação.
Analisando toda a área de preservação permanente das sub-bacias hidrográficas
pertencentes ao Rio Doce, em número de 09 sub-bacias, os analistas concluíram que a
―recuperação de, pelo menos, 40.000 ha de APP´s contida no TAC poderá produzir resultados
significativos para as sub-bacias prioritárias para a segurança hídrica e para a redução do
aporte de sedimentos na bacia‖ (IBAMA, 2016, p. 30).
Os parâmetros utilizados para a estimativa de 40.000 hectares de áreas de preservação
permanente a serem recuperados foram a necessidade de ampliar a segurança hídrica na bacia
e a busca de fontes alternativas de abastecimento para os municípios que possuem captações
no Rio Doce.
Ficou, então, estabelecido que ―pelo TAC, 10.000 ha serão objeto de reflorestamento e
em 30.000 ha serão implementadas ações de condução da regeneração natural. O programa
deverá ser mantido por 10 anos‖ (IBAMA, 2016, p. 31). Esclarecem os analistas:

Para execução deste programa ficou estabelecido o valor mínimo de R$
1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais). Esses valores são
condizentes com os custos médios para reflorestamento e regeneração florestal
considerando-se até 10 anos de manutenção e enriquecimento. Entretanto, na
hipótese de a execução das ações previstas custarem um valor inferior, deverão ser
realizadas outras ações de reflorestamento e/ou regeneração em áreas a serem
definidas pelo CBH-Doce, até atingir o referido valor (IBAMA, 2016, p. 31, grifo
próprio).

Com o objetivo de ampliar a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e
erradicar os lixões em todos os municípios considerados afetados pelo desastre ficou definido,
como parte constituinte do TAC, um programa de coleta e tratamento de esgoto e de
destinação de resíduos sólidos. A redução da carga poluente que atinge os rios afetados e o
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restabelecimento de seus processos biológicos mesmo na presença de carga remanescente de
sedimentos oriundos dos rejeitos constituem objetivos específicos desse programa.
Em se tratando dos custos de implantação do programa, esclarecem os analistas:

Tendo em vista as demandas para universalização da coleta e tratamento de esgotos
e de erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários apresentadas, [...] a
aplicação do montante de R$ 500 milhões no Programa de coleta e tratamento
de esgoto e de destinação de resíduos sólidos permitirá um avanço significativo no
saneamento dos municípios afetados e a redução substancial da carga poluente que
atinge o Rio Doce (IBAMA, 2016, p. 43, grifo próprio).

A Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016, p. 54-56) traz, os valores econômicos
previstos para a execução das medidas de recuperação e compensação estabelecidas no TAC.
No período de elaboração da Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016) os analista
verificaram a dificuldade de se estimar os valores econômicos para custear as ações de médio
e longo prazo para a recuperação e compensação dos danos ambientais causados pelo
desastre. O motivo era que grande parte dos programas socioambientais contemplado no TAC
demanda a elaboração de estudos prévios para definição das ações a serem empreendidas,
para as quais deverão ser desenvolvidos projetos que viabilizem a sua implantação.
Aparentemente, com base nos custos de recuperação ambiental então disponíveis para
cada programa contemplado no TAC, na propositura da Ação Civil Pública 006975861.2015.4.01.3400, os valores monetários inicialmente estimados pelos órgãos técnicos
federais e estaduais alcançavam o montante de R$ 20.204.968.949,00 (vinte bilhões e
duzentos e quatro milhões e novecentos e sessenta e oito mil e novecentos e quarenta e nove
reais) para custear as ações de médio e longo prazo para a reparação ambiental. Esse valor não
foi considerado tendo por base a justificativa supramencionada (IBAMA, 2016, p. 54).
Entretanto, a Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA traz as explicações seguintes:

Para que [...] sempre possua recursos para implementação dos programas foi
estabelecido na cláusula 225 contribuições anuais, sendo de R$ 2.000.000.000 (dois
bilhões) de reais, em 2016, R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão de duzentos milhões) de
reais, em 2017 e 2018. No prazo de 15 (quinze) anos, o valor de contribuição será
calculado conforme as cláusulas 231 e 232. Bem se vê, portanto, que os
investimentos acordados representam a magnitude das previsões iniciais.
[...].
No texto desta nota técnica, foram esclarecidas as relações entre as medidas
compensatórias e as melhorias socioambientais que se pretende alcançar com os
programas. Nesse sentido, as medidas compensatórias, conforme cláusula 232,
terão o orçamento anual de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões) por 15
(quinze anos), o que perfaz R$ 3.600.000.000,00 (três bilhões e seiscentos milhões)
de reais (IBAMA, 2016, p. 55, grifo próprio).

126

Nas considerações finais constantes da Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA (2016),
os analistas argumentam que:

O conjunto de programas socioambientais que compõem o TAC conformam um
Plano de Recuperação Ambiental do Rio Doce e áreas estuarinas, costeiras e
marinha atingidas é fruto de uma intensa discussão no âmbito do GT MMA24,
debates com especialistas e está embasado em laudos técnicos sobre o desastre
produzidos pelas instituições ambientais e em estudos disponíveis sobre a Bacia do
Rio Doce. A partir destas discussões foi possível estabelecer no âmbito do TAC um
conjunto de ações reparatórias e compensatórias que permitirão reduzir
substancialmente os danos observados e proporcionar melhorias ambientais na
escala da bacia do Rio Doce (IBAMA, 2016, p. 56).

A Tabela 8, abaixo, resume os valores estimados pelos analistas que formam o GT
MMA para a execução das medidas reparatórias e compensatórias referentes aos danos
ambientais oriundos do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG. Veja-se:
Tabela 8 – Valores estimados para as atividades de reparação ambiental
ATIVIDADES DE REPARAÇÃO AMBIENTAL

VALORES ESTIMADOS (R$)

1) Recuperação das áreas de preservação permanente = R$ 1.100.000.000,00
40.000 hectares
2) Tratamento de esgotos e destinação de resíduos sólidos R$ 500.000.000,00
R$ 2.000.000.000,00 (2016)
3) Contribuições anuais para recuperação ambiental
R$ 1.200.000.000,00 (2017)
R$ 1.200.000.000,00 (2018)
4) Medidas compensatórias = R$ 240.000.000,00 por R$ 3.600.000.000, 00
ano, durante 15 (quinze) anos
TOTAL
R$ 9.600.000.000,00
Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA

Observa-se que o valor inicialmente estimado superior a vinte bilhões foi reduzido
substancialmente para um valor abaixo da metade, ou seja, R$ 9.600.000.000,00 (nove
bilhões e seiscentos milhões de reais) ao serem negociadas as cláusulas do termo de
ajustamento de conduta com os representantes das empresas envolvidas no desastre
ambiental. Isso demonstra que, ao caráter objetivo do dano ambiental, foram acrescidas as
peculiaridades subjetivas das pessoas jurídicas responsáveis pelo acidente.

24

GT MMA = Grupo de Trabalho formado dentro do Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento das
atividades pertinentes à reparação ambiental do desastre de Mariana- MG.
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Infere-se daí que análises subjetivas foram então efetuadas para se chegar a um acordo
com as empresas responsáveis pelos danos ambientais. Nesse momento, as condições
inerentes às pessoas jurídicas envolvidas foram explicadas e analisadas, em detrimento das
particularidades do dano ambiental.
Na formulação de metodologias para a valoração econômica dos recursos e dos danos
ambientais não são consideradas as situações ou condições das pessoas, físicas ou jurídicas,
que causam os danos ambientais. A formulação é objetiva por se fixar no dano ambiental e
suas particularidades. Isso, como anteriormente mencionado, eleva potencialmente os valores
monetários estimados pela necessidade de internalização de valores de uso e de não uso da
natureza não contemplados no mercado econômico atual.
Em se tratando dos danos ambientais registrados sobre os recursos naturais, tendo
como causa o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana – MG, a estimativa
monetária feita por qualquer metodologia já desenvolvida pelos meios acadêmicos ou pelos
órgãos ambientais conforme já mencionado nestes escritos, certamente colocaria as empresas
responsáveis pelo acidente em grande dificuldade para indenizar os prejuízos então
perpetrados ao meio ambiente e à coletividade.
Tal assertiva pode ser confirmada pela utilização, na sequência, das duas metodologias
desenvolvidas pelos órgãos ambientais supramencionadas que se prestam para a
contabilização econômica dos danos ambientais sobre o recurso ambiental água (metodologia
formulada pela CETESB) e sobre os danos ambientais sobre o recurso ambiental flora em
conjunto com os danos ambientais que recaem sobre os serviços ecossistêmicos (metodologia
formulada pelo IBAMA).
6.2 O acidente ambiental da Barragem de Fundão, em Mariana/MG – uma estimativa
econômica para os danos ambientais

O objetivo principal deste tópico dissertativo é demonstrar a utilização das duas
metodologias retromencionadas, elaboradas pelas entidades ambientais CETESB e IBAMA
para o atendimento às demandas judiciais e extrajudiciais quanto à valoração monetária dos
danos ambientais. Ressalta-se que o ensaio aqui elaborado se restringe aos danos acarretados
aos recursos naturais, haja vista terem ocorridos também danos sobre materiais ou posses dos
moradores atingidos, bem como danos à vida devido às mortes registradas. As três esferas
atingidas constituem danos ambientais por não ter como isolar nenhuma delas do meio
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ambiente; porém as metodologias aqui utilizadas se prestam à valoração econômica dos
recursos naturais e dos danos ambientais a eles impostos.
Ambas as metodologias, por se preocuparem em internalizar custos ambientais ainda
não contemplados na economia tradicional, estimam valores deveras altos que carecem de
adequação para aplicação daquilo que determina o princípio do poluidor pagador, ou seja,
fazer com que o degradador do meio ambiente seja responsabilizado sem a transferência do
ônus da degradação para a sociedade. Essa transferência ainda ocorre com frequência, apesar
de toda a retórica sobre as questões ambientais.
A adequação aqui mencionada se faz necessária pelo fato de ser considerado nas
estimativas do valor econômico somente o dano ambiental com suas especificidades, ou seja,
as estimativas são caracteristicamente objetivas. As considerações subjetivas têm seu lugar
somente na aplicação dos aspectos que levam em consideração o degradador. Significa dizer
que o perito ambiental, ao estimar o valor monetário do dano ambiental não analisa a situação
do degradador, seja esse pessoa física ou jurídica. As metodologias são aplicadas ao fato –
dano ambiental - e não às condições ou circunstâncias das pessoas que o provocam.
Ao dizer da necessidade da adequação dos valores estimados às condições do autor do
dano ambiental para o ressarcimento que se busca, urge vislumbrar o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade descritos no tópico 2.4 destes escritos. A adequação ou
princípio da conformidade, segundo magistério de Canotilho, ―impõe que a medida adotada
seja adequada ao fim que se propõe alcançar‖ (CANOTILHO apud GRINOVER, 2010, p.
19). Em consonância com a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido
restrito precisam ser observadas, ou seja, que se verifique a ocorrência da menor desvantagem
possível ao cidadão e se há justa medida entre os meios empregados e o fim a que se chegou,
respectivamente. Esse exercício jurídico consiste na aplicação do princípio da
proporcionalidade.
Motta (2002, p. 4-5), com base nas dificuldades que permeiam o exercício da
valoração econômica ambiental, salienta que esse exercício será quase sempre limitado. O
grau de validade do trabalho de valoração econômica ambiental ―dependerá do objetivo da
valoração, das hipóteses assumidas, da disponibilidade de dados e do conhecimento da
dinâmica ecológica do objeto que está sendo valorado‖ (MOTTA, 2002, p. 4-5).
Esclarece-se, portanto, que, para a observação das premissas enumeradas por Motta
(2002) acima, o objetivo da valoração ora em pauta é o valor econômico dos danos ambientais
oriundos do rompimento da Barragem do Fundão, no Município de Mariana – MG, consoante
abaixo se procederá. Hipóteses serão assumidas ao se utilizar as duas metodologias de
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valoração de danos ambientais anteriormente descritas elaboradas pelo IBAMA e pela
CESTESB. A disponibilidade de dados e o conhecimento da dinâmica ecológica do objeto
que está sendo valorado terão por base os documentos mencionados no tópico anterior,
elaborados pelo MMA ao monitorar o acidente ocorrido com o rompimento da Barragem de
Fundão e se esforçar para mensurar os danos ambientais.
As metodologias aqui consideradas privilegiam como objeto da valoração econômica
ambiental o recurso água (metodologia da CETESB) e o recurso flora (metodologia do
IBAMA). A interação desses recursos ambientais – água e flora - com a fauna e o solo ficam
evidentes na observação dos aspectos que subsidiaram as formatações das funções
matemáticas utilizadas nas metodologias.
Como lembrete, ressalta-se que a CETESB elaborou a proposta de critérios para
valoração monetária de danos causados por derrames de petróleo ou de seus derivados no
ambiente marinho com base em dois aspectos: as propriedades do produto derramado e as
características dos ambientes atingidos. Esses dois aspectos permitem analisar a resiliência do
ambiente ao ser atingido por produtos com diferentes características. Mesquita (2013, p. 22)
leciona que ―na ecologia, a resiliência, determina, de acordo com Holling (1973), a
persistência das relações dentro de um sistema e está relacionada à sua habilidade de absorver
mudanças e ainda, assim, persistir‖. (MESQUITA, 2013, p. 22).
Foram, então, estabelecidos cinco parâmetros que permitem a quantificação monetária
do dano ambiental, quais sejam: volume derramado, grau de vulnerabilidade da área atingida;
toxicidade do produto, persistência do produto no meio ambiente e mortalidade de
organismos. De acordo com a severidade do risco ou dano gerado, foram estabelecidos pesos
para cada um desses parâmetros, variando de 0 (zero) - quando o parâmetro não se fez
presente na ocorrência do dano – até 0,5 (meio) – quando o parâmetro se fez presente na
ocorrência do dano em sua maior magnitude.
A expressão matemática para a valoração monetária ambiental restou definida como:
Valor Monetário (US$) = 10 (4,5 +X1+X2+X3+X4+X5).
Os valores X1 a X5 correspondem àqueles ponderados para os cinco parâmetros acima
descritos, ou seja, os pesos que variam de 0 (zero) a 0,5 (meio).
Em se tratando do desastre ecológico da Barragem de Fundão, em Mariana – MG, os
cinco parâmetros, para a estimativa que segue, foram considerados com seus valores (pesos)
máximos devido à magnitude indiscutível dos danos ambientais registrados.
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Assim, a expressão matemática acima traz a estimativa monetária máxima idealizada
pela entidade, ou seja: Valor Monetário (US$) = 10

(4,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5)

. Resulta então,

que o Valor Monetário (US$) em sua expressão máxima, conforme elaborado pela CETESB é
igual a 107 = 10.000.000,00 (dez milhões de dólares).
O câmbio dólar/real na data dessa estimativa correspondia ao valor de R$ 3,21 (três
reais e vinte e um centavos). Portanto, o valor máximo da metodologia da CETESB para esta
data é igual a US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares) x R$ 3,21, resultando em R$
32.100.000,00 (trinta e dois milhões e cem mil reais).
A consideração a ser feita neste momento consiste em se observar para qual
quantidade de produto derramado foi elaborada a metodologia da CETESB. A Tabela 1, com
os pesos para a quantidade de volume derramado, foi elaborada para uma variação menor ou
igual a 1 m3 até volumes superiores ou igual a 150 m3, na expectativa de que o volume
derramado não supere em muito a 150 m3. Ainda que não explícito na elaboração da
metodologia, infere-se que esse limite está em consonância com a experiência vivida pela
instituição CETESB em relação a outros acidentes ocorridos no litoral paulista que
dificilmente extrapolam o volume de 150 m3.
Para maior facilidade de observação ao aqui escrito, repete-se, abaixo, a transcrição da
Tabela 1:
Tabela 1 – Metodologia CETESB - volume derramado
QUANTIDADE (m³)

PESO

≤1

0,1

> 1 a 10

0,2

> 10 a 50

0,3

> 50 a 150

0,4

> 150

0,5

Fonte: Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por derrames de
petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho (CETESB, 1992, p. 10).

Entretanto, no denominado desastre de Mariana – MG, ainda que o produto derramado
seja diferente do petróleo e seus derivados, o volume derramado extrapola, e em muito, os
limites considerados na metodologia. O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana –
MG, possibilitou, conforme antes mencionado, o vazamento e o carreamento de 34 milhões
de m3 de lama (rejeito minerário).
Como demonstrado, a Tabela 1, acima, sobre a quantidade de produto derramado
(volume em m3) foi elaborada para uma volumetria não muito superior a 150 m3. Assim, para
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estabelecer uma relação entre o limite superior considerado na tabela (maior que 150 m3) e o
volume efetivamente derramado e carreado no desastre de Mariana – MG (34 milhões de m3),
será considerado, para efeito de cálculo e para uma estimativa conservadora, um volume de
300 m3, ou seja, o dobro do limite superior (150 m3) considerado pela CETESB.

A

importância dessa relação consiste na evidência de que a alta magnitude dos danos ambientais
que ocorreram por conta do acidente de Mariana – MG se deve ao fato do volume derramado
e carreado da lama de minério também ter sido muito elevado.
A relação aqui proposta consiste na divisão do volume derramado no acidente pelo
volume de 300 m3, ou seja, 34 milhões de m3 divididos por 300 m3. Essa divisão gera um
fator igual a 113.333. Significa dizer que o volume de rejeitos minerários derramado e
carreado no acidente de Mariana – MG é 113.333 (cento e treze mil e trezentas e trinta e três)
vezes superior ao volume considerado na proposta de valoração ambiental da CETESB.
Portanto, a estimativa do valor monetário do dano ambiental acarretado ao recurso
ambiental água e à fauna aquática em decorrência do desastre de Mariana – MG, valor este
estimado pela proposta da CETESB – SP, é igual a R$ 32.100.000,00 (trinta e dois milhões e
cem mil reais) multiplicados por 113.333. O montante estimado por essa operação é de R$
3.637.989.300.000,00 (três trilhões e seiscentos e trinta e sete bilhões e novecentos e oitenta e
nove milhões e trezentos mil reais).
A este valor monetário deve ser acrescentado o valor referente aos danos ambientais
que ocorreram nas áreas de preservação permanente efetivamente atingidas pelo acidente.
Neste caso, a estimativa é efetuada pela metodologia de valoração ambiental elaborada pelo
IBAMA, denominada VCP.
A Nota Técnica nº 001/2016 do IBAMA, documento resumo sobre a catástrofe de
Mariana – MG, ao mencionar os danos ambientais acarretados às áreas de preservação
permanente explica que houve a devastação da vegetação e soterramento por rejeitos de uma
área de 2.000 ha nas margens dos Rios Gualaxo do Norte e Carmo.
A área de preservação permanente atingida foi identificada como pertencente ao
bioma Mata Atlântica. Houve perda e fragmentação de habitats. Tal questão colocou a fauna
local sobrevivente em situação vulnerável, obrigando-a ao deslocamento e à necessidade de
adaptação a ambientes adjacentes e à competição por outros locais de sobrevivência, havendo,
por consequência, a real possibilidade de maior exposição dessa fauna a ambientes urbanos.
Portanto, no mínimo, 2.000 hectares, que correspondem a 20.000.000 m2 de área de
preservação permanente foram literalmente danificados pela avalanche de resíduos minerários
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derramados e carreados devido ao acidente. Essa área, em metros quadrados, será usada para a
estimativa do valor monetário dos danos que ocorreram em áreas de preservação permanente.
A metodologia elaborada pelo IBAMA para esse tipo de estimativa monetária dos
danos ambientais é uma proposta de medida compensatória em pecúnia, em substituição ao
reflorestamento de 01,00 ha em áreas de preservação permanente às margens do Rio São
Francisco, denominada de VCP. (KASKANTZIS NETO, 2011, p. 33).
Conforme anteriormente detalhado, a fórmula elaborada pelo IBAMA assim ficou:
VCP em reais = P1 + P2 + P3 + P4 + P5, onde:
P1 = valor econômico das mudas de espécies vegetais;
P2 = abertura das covas para o plantio das mudas de espécies vegetais;
P3 = correção e adubação do solo durante 03 anos;
P4 = tratos culturais para a vegetação plantada durante 02 anos;
P5 = impacto ecossistêmico, correspondente a perda permanente e temporária de funções
ambientais em área de preservação permanente.
À exceção de P5 (impacto ecossistêmico, estimado via Tabela nº 7), todos os outros
fatores (P1 até P4) foram estimados de acordo com o preço de mercado de cada serviço ou
produto. Esses serviços e produtos correspondem àqueles utilizados para a recuperação
ambiental de 01 ha no caso de danificação da flora e dos outros recursos ambientais que com
ela interagem.
As estimativas para os fatores da equação acima resultaram em:
a) P1 = R$ 1.250,00 (hum mil e duzentos e cinquenta reais). Esse valor corresponde ao
plantio de espécies arbóreas nativas da região, com espaçamento de 4,00 metros por 4,00
metros, totalizando 625 mudas em 01,00 ha. Valor unitário da muda = R$ 2,00 (dois reais).
b) P2 = R$ 400,00 (quatrocentos reais). Esse valor corresponde ao trabalho de abertura de 32
(trinta e duas) covas / homem / dia, perfazendo um total de 20 (vinte) dias / homem,
considerando R$ 20,00 (vinte reais) o valor do dia / homem.
c) P3 = R$ 1.823,00 (hum mil e oitocentos e vinte e três reais). Valor correspondente à
aplicação de 04 (quatro) toneladas de calcáreo e adubação de 625 (seiscentos e vinte e cinco)
covas, utilizando por cova 300 (trezentos) gramas de superfosfato simples, 300 (trezentos)
gramas de fosfato de araxá, 20 (vinte) litros de esterco de curral curtido e 100 (cem) gramas
de sulfato de amônio por cova em cobertura após o plantio. Duas aplicações anuais de 150
(cento e cinquenta) gramas de sulfato de amônio e 200 (duzentos) gramas por cova da fórmula
20-05-20.

133

d) P4 = R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor correspondente à mão de obra para capina,
adubação de cobertura e combate a formiga, durante 02 (dois) anos, considerando 50
(cinquenta) dias homem / por ano / por hectare, totalizando 100 (cem) dias / homem.
e) P5 = Índice de impacto ecossistêmico. É estimado conforme a área efetivamente ocupada
ou atingida; significa a perda das funções ambientais ou dos serviços ecossistêmicos das áreas
de preservação permanente. Em P5 estão os valores que carecem de internalização no
mercado de recursos e serviços ambientais, ou seja, os valores que correspondem às
externalidades ambientais.
O índice de impacto ecossistêmico ou P5 = R$ 1,00 x ATA x T, onde:
a) R$ 1,00 = valor de compensação ambiental por metro quadrado, estimado conforme Tabela
7, abaixo. Nesta tabela, conforme anteriormente mencionado, o valor de R$ 1,00 engloba o
valor de uso indireto (VUI), o valor de opção (VO) e o valor de existência (VE) por metro
quadrado (m2) para algumas funções ambientais ou serviços ecossistêmicos já estimados para
o Bioma Mata Atlântica;
b) ATA = Área Total Atingida, em metros quadrados, neste caso = 20.000.000 m2;
c) T = Tempo, em anos, estimado para consolidação de área reflorestada, neste caso = 10
anos, com base na Nota Técnica no 001/2016 do IBAMA.
Para maior facilidade de observação ao aqui escrito, repete-se, abaixo, a transcrição da
Tabela 7:
Tabela 7 - Valor das Funções Ambientais para a Mata Atlântica
Serviço
01. Regulação da atmosfera
02. Regulação do clima
03. Regulação de perturbação
04. Regulação das águas
05. Suprimento de agua
06. Controle de Erosão
07. Formação de solo
08. Reciclagem de nutrientes
09. Tratamento de rejeitos
10. Polinização
11. Controle biológico
12. Habitat/refúgio
13. Recreação
14. Cultural
15. Valor de opção
16. Valor de existência
Total

Valo US$.m-2.Ano-1
NÃO AVALIADO
0.0223
0.0005
0.0006
0.1610
0.0245
0.0010
0.0922
0.0087
NÃO AVALIADO
0.0021
NÃO AVALIADO
0.0112
0.0002
0.0002
0.0003
0.3248

Referência
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Oliveira et al., 1995
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Santos et al., 2000
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Constanza et al., 1997
Santos et al., 2000
Santos et al., 2000
R$0,97441/m²/ano = R$1,00/m²/ano

Obs. Na tabela acima foi selecionado o maior valor dentre aqueles atribuídos a um mesmo serviço
identificado nos trabalhos. Deve-se observar que alguns serviços listados não foram avaliados e, portanto,
é esperado que o valor para a Mata Atlântica possa ser bem maior no futuro. Câmbio aplicado (US$1,00 =
R$3,00). Fonte: : (PEIXOTO; WILLMERSDORF, 2002, p. 27).
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Reitera-se que o somatório de P1 + P2 + P3 + P4, conforme acima especificados,
resulta no montante de R$ 5.473,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais), e é um
valor fixo. O VCP é então calculado como abaixo:

VCP em reais = R$ 5.473,00/ha + P5

A metodologia foi elaborada em junho do ano de 2006. Isto exige que se atualize o
valor de R$ 5.473,00 para o ano de 2016. O valor atualizado para setembro de 2016 de acordo
com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA é de R$ 10.048,98, que corresponde
ao valor de recuperação ambiental de 01 ha nos moldes estabelecidos pelo IBAMA. Assim, o
VCP em reais é igual a R$ 10.048,98/ha + P5. Como a área atingida foi de 2.000 ha, o valor a
ser somado com P5 corresponde a R$ 10.048,98 x 2.000 ha = R$ 20.097.960,00.
A estimativa de P5 é igual a R$ 1,00 x ATA x T, ou seja, R$ 1,0 x 20.000.000 m2 x 10
anos. Portanto, P5 é igual a R$ 200.000.000,00. Então, o VCP em reais é igual a R$
20.097.960,00 + R$ 200.000.000,00. Esta soma resulta no valor de R$ 220.097.960,00
(duzentos e vinte milhões e noventa e sete mil e novecentos e sessenta reais), sendo este o
valor monetário dos danos ambientais que ocorreram em 2.000 ha de áreas de preservação
permanentes atingidas em decorrência do desastre ambiental em Mariana/MG.
A estimativa monetária total para os danos ambientais ocasionados nos recursos
naturais pelo desastre de Mariana/MG consiste no somatório dos valores encontrados pelas
duas metodologias, ou seja, R$ 3.637.989.300.000,00 (CETESB) + R$ 220.097.960,00
(IBAMA). Esta soma resulta no valor de R$ 3.638.209.397.960,00 (três trilhões e seiscentos e
trinta e oito bilhões e duzentos e nove milhões e trezentos e noventa e sete mil e novecentos e
sessenta reais). Esta estimativa em dólar, com o câmbio de US$ 1,00 = R$ 3,21 (valor do
dólar na data de 11/10/2016, data da estimativa) corresponde a US$ 1.133.398.566.342,00
(um trilhão e cento e trinta e três bilhões e trezentos e noventa e oito milhões e quinhentos e
sessenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois dólares).
A questão que segue consiste em perquirir se as empresas responsáveis pelos danos
ambientais são capazes, economicamente, de arcarem com esse valor no processo de
responsabilização ambiental. Com base na Nota Técnica no 001/2016 do IBAMA vê-se que a
resposta para tal questionamento é dúbia, apesar da redução efetuada pelos órgãos ambientais
quando realizadas deliberações com as empresas envolvidas no acidente. Observa-se que a
quantia inicial de R$ 20.204.968.949,00 (vinte bilhões e duzentos e quatro milhões e
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novecentos e sessenta e oito mil e novecentos e quarenta e nove reais) foi reduzida para R$
9.600.000.000,00 (nove bilhões e seiscentos milhões de reais) para, segundo a Nota Técnica
no 001/2016 do IBAMA, contemplar as atividades de recuperação ambiental e de
compensação ambiental pelos danos infligidos à sociedade. Diz-se que a resposta é dúbia
pelo fato dos documentos disponibilizados pelos órgãos ambientais, especialmente o IBAMA,
não mencionarem os motivos ou critérios utilizados para a redução do valor monetário
anteriormente estimado.
Pergunta seguinte: diante de tal situação, como pode agir o Poder Judiciário para a
aplicação da indenização pecuniária ambiental de maneira razoável e proporcional? Para a
resposta a este quesito é que se tecem as considerações nos tópicos que seguem como
sugestões para a atuação do Poder Judiciário nas questões que versam sobre a indenização
pecuniária ambiental.
São propostos critérios objetivos para serem utilizados em procedimentos judiciais que
contemplam a indenização pecuniária ambiental.

7 PROPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM
PROCEDIMENTOS JUDICIAIS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS
Os danos ambientais originários do desastre de Mariana – MG foram de elevada
magnitude. Indubitavelmente foi o acidente ambiental mais problemático já observado no
país. Ainda assim, os valores monetários estimados para os danos ambientais carecem de
análise para serem utilizados pelo Poder Judiciário por englobar as externalidades não
observadas no mercado tradicional dos recursos ambientais. A perspectiva consiste em se
observar a reparação integral do dano ambiental, ou seja, considera-lo em suas peculiaridades
patrimoniais e extrapatrimoniais.
O exercício de valoração ambiental desenvolvido no tópico anterior demonstra que as
estimativas da indenização pecuniária ambiental realizadas pelos peritos ambientais resultam,
em sua maioria, em valores monetários muito altos e nem sempre exequíveis para quem está
na obrigação de pagar. Quando se observa a equação idealizada para a estimativa do VERA, a
saber, VERA = (VUD + VUI + VO) + VE, fica fácil entender a causa dos valores monetários
elevados. Dos fatores que compõem a equação, somente o VUD é utilizado atualmente no
mercado de produtos ambientais.
Os outros três fatores que compõem a equação acima necessitam ser internalizados
nesse mercado e, ao fazê-lo, via estimativa da indenização pecuniária ambiental, o valor
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monetário encontrado foge aos padrões de consumo verificados nesse mercado. Esta tem sido
uma das barreiras enfrentadas pelo Poder Judiciário para trabalhar com os valores monetários
originários das estimativas que procuram alcançar o dano ambiental em toda a sua extensão.
Por outro viés, como já mencionado, a estimativa efetuada pelo perito ambiental é
eminentemente objetiva. Não se observa, nesse momento, a situação econômica do infrator ou
outra característica subjetiva nos procedimentos de cálculos.
O objetivo da indenização pecuniária ambiental consiste na responsabilização do
agente pelo dano causado, retirando da sociedade o ônus referente à degradação ambiental.
Não se pretende com isso a espoliação do agente poluidor, inviabilizando o funcionamento do
empreendimento. Está assente na doutrina jurídica que a consecução do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado não passa pela inviabilidade das atividades econômicas.
A busca maior consiste na consecução do equilíbrio entre proteção ambiental e
desenvolvimento econômico. De outra esfera, espera-se que o valor a ser considerado para a
indenização pecuniária ambiental seja suficientemente satisfatório para desestimular a prática
de outras atividades que possam causar dano ambiental.
O arbitramento é uma das medidas adotadas pelo Poder Judiciário para a fixação do
quantum debeatur na aplicação da indenização pecuniária ambiental. A falta de previsão legal
e o elevado grau de subjetividade que essa medida alcança acarretam, por consequência,
insegurança jurídica na esfera da responsabilidade civil ambiental. O arbitramento permite ao
aplicador do Direito estabelecer o valor pecuniário de forma livre, mas que deverá ter, por
sucedâneo, uma argumentação convincente quanto ao valor estipulado na decisão judicial.
Arbitrar de forma proporcional e razoável tem sido a preocupação da doutrina e da
jurisprudência. Para tanto, a adoção de critérios objetivos constitui uma das alternativas para
se alcançar tal pretensão. Essa situação é observável na relatoria do Desembargador Eduardo
Andrade25 no processo AC 1.0024.04.520885-7/001 (MINAS GERAIS, 2006) oriundo do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme ementa abaixo:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO – CRITÉRIOS. Na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público para apurar danos causados ao meio ambiente, diante da ausência
de critérios objetivos para a ﬁxação do quantum indenizatório, tal como prova
pericial judicial, o valor deve ser arbitrado com base no princípio da
razoabilidade, atentando-se sempre para a condição ﬁnanceira do causador do dano
(MINAS GERAIS, 2006, grifo próprio).

25

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Processo: AC 1.0024.04.520885-7/001. Relator: Eduardo Andrade.
Belo Horizonte, 21 mar., 2006.
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É de bom alvitre, nesse momento, reiterar o magistério de Grinover (2010, p. 19)
quando a autora relaciona o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade: ―a
razoabilidade mede-se pela aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade. O
princípio da proporcionalidade significa, em última análise, a busca do justo equilíbrio entre
os meios empregados e os fins a serem alcançados‖ (GRINOVER, 2010, p. 19, grifos da
autora).
Com esta visão é que se dissertou sobre os postulados normativos da razoabilidade e
da proporcionalidade anteriormente neste trabalho. Esses institutos jurídicos são de grande
importância na aplicação da indenização pecuniária ambiental pelos motivos anteriormente
expressos, ou seja, evitar que haja a espoliação financeira do autor do dano ambiental e, ao
mesmo tempo, evitar que ocorra a minimização do valor financeiro aquém do conveniente
para o ressarcimento do dano ambiental. Vê-se, portanto, a necessidade de que o arbitramento
seja condicionado à aplicação dessas metanormas ou princípios, como aceitos pela maior
parte dos doutrinadores jurídicos.
A ementa acima menciona a necessidade de critérios objetivos para a fixação do
quantum indenizatório. A doutrina jurídica tem dispendido esforços no sentido de estabelecer
critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório nas demandas judiciais nas quais
se pleiteia a aplicação da indenização pecuniária por danos ao meio ambiente. A título de
exemplo cita-se Windham-Bellord (2015, p. 201) que, ao sugerir critérios objetivos para a
mensuração de danos causados à fauna doméstica, assevera que:

Quando não há critérios objetivos aceitos por todos os envolvidos, surge um claro
risco de que se atribuam reparação de danos, compensações e penalidades
desproporcionais à repreensão da conduta e à magnitude do dano causado.
As sanções e indenizações desarrazoadas e desproporcionais desmoralizam a
aplicação da legislação ambiental e comprometem a credibilidade do sistema
judicial civil e penal [...] (WINDHAM-BELLORD, 2015, p. 201).

Os critérios objetivos contribuem para que haja clareza e transparência na atuação das
instituições constitucional e legalmente designadas pela responsabilização a ser imposta a
todo aquele que danifica o meio ambiente, não sendo excluído do conjunto dessas instituições
o Poder Judiciário.

7.1 Sugestões de critérios objetivos para aplicação na indenização pecuniária ambiental

As palavras de Custódio (1990, p. 16) resumem o objetivo estabelecido nesta
dissertação com alta pertinência e por isso fazem parte da introdução deste tópico. Leia-se:
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[...] diante das notórias complexidades, dificuldades e peculiaridades inerentes a
cada caso concreto, conclui-se que a formulação de critérios para avaliação de custos
ambientais em ações judiciais de lesão ao meio ambiente, além de vincular-se aos
princípios e às normas constitucionais, legais e regulamentares vigentes, constitui
real questão aberta à espera de efetivas e permanentes elaborações, evidentemente
ajustáveis às crescentes exigências sócio-econômico-urbanístico-ambientais da
época contemporânea (CUSTÓDIO, 1990, p. 16).

A autora (1990), ao tratar da avaliação dos custos ambientais em ações jurídicas de
lesão ao meio ambiente expressa, conclusivamente, que a formulação de critérios para tal
finalidade constitui real questão aberta à espera de efetivas e permanentes elaborações.
Custódio (1990, p. 16) faz essa afirmativa ciente das ―notórias complexidades, dificuldades e
peculiaridades inerentes a cada caso concreto‖ que chega ao Poder Judiciário referente às
questões ambientais.
Portanto, sem nenhuma pretensão de subordinar o magistrado a limites numéricos ou a
valores prefixados, seguem-se, então, sugestões de critérios e maneira de aplicá-los, com
vistas a facilitar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na prática
da indenização pecuniária ambiental, de maneira a tornar razoável e proporcional os valores
pecuniários estimados nas demandas judiciais nas quais é cabível essa modalidade da
reparação dos danos ao meio ambiente.
Para tal desiderato, lançar-se-á mão da Lei nº 9.605/ 1998 que fornece as bases ou
parâmetros para o estabelecimento de critérios objetivos quanto à aplicação de penas
referentes ao cometimento de crimes ambientais. Usar-se-ão, nesse caso, esses parâmetros
para sugerir ao Poder Judiciário como aplicá-los nos procedimentos que dizem respeito à
indenização pecuniária ambiental.
A alternativa de se usar como critérios para fixação do quantum indenizatório, em sede
de danos ambientais, os parâmetros estabelecidos na Lei 9.605/1998 é proveniente de julgado
do TJMG, em relatório de autoria do Desembargador Dídimo Inocêncio de Paula.
A manifestação do desembargador é fruto da análise do processo AC
1.0708.03.005098-1/001(01) (MINAS GERAIS, 2008)26, consistente no pagamento de
indenização pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da
morte de 1.300 aves por causa de aplicação de agrotóxico. Salienta o acórdão:

26

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Processo: AC 1.0708.03.005098-1/001(01). Relator: Dídimo Inocêncio
de Paula. Belo Horizonte, 22 jul., 2008.
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Direito ambiental – apelação – ação civil pública –dano ambiental- morte de
pássaros – indenização – fixação do quantum – aplicação dos parâmetros do art. 6°
da lei 9.605/98. (...) Configura manifesto dano ambiental a morte de inúmeros
pássaros em virtude de aplicação de agrotóxico em lavoura de arroz. A fixação do
quantum indenizatório em sede de dano ambiental, quando não quantificado
em laudo pericial, deve ser efetuada mediante aplicação dos critérios adotados
pela Lei 9.605/98 para a imposição e gradação de penalidades a atividades
lesivas ao meio ambiente, quais sejam, a gravidade do fato, tendo em vista os
motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio
ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de
interesse ambiental e a situação econômica do infrator (MINAS GERAIS, 2008,
grifos próprios).

O presente estudo é para salientar que o quantum indenizatório estimado em laudo
pericial através das metodologias idealizadas pelos órgãos ambientais pode servir de
parâmetro inicial para tornar o arbitramento judicial razoável e proporcional.
Conforme mencionado, as estimativas dos valores pecuniários efetuadas pelos
analistas de órgãos ambientais ou de peritos em trabalhos judiciários são, em sua maioria,
elevadas, extrapolando em muito a capacidade econômica do agente causador do dano
ambiental.
Feita a estimativa do valor da indenização pecuniária pelo perito judicialmente
designado, sugere-se ao Poder Judiciário observar os critérios objetivos relacionados nos
quadros abaixo, com parâmetros extraídos da Lei 9.605/1998. Intenta-se, com isso, fazer valer
o princípio do poluidor pagador dentro dos limites de sua aplicação no contexto da
indenização pecuniária ambiental.
O Quadro 4 trata da gravidade do dano ambiental analisada quanto à possibilidade de
recuperação em determinado período de tempo, sendo esse período considerado como
parâmetro para análise técnica ou pericial. Isto significa que os fatores de redução foram
estabelecidos observando a necessidade de se privilegiar a recuperação ambiental em
detrimento da indenização ambiental. Para um maior período de tempo quanto à possibilidade
de recuperação ambiental para determinado recurso, maior o fator de redução a ser aplicado.
Os recursos ambientais que facilitam a visibilidade imediata dos danos ambientais são
relacionados na tabela com vistas à análise a ser efetuada pelo perito ambiental.
Para a utilização do Quadro 4 basta ser observado um fator de redução para cada
recurso ambiental danificado, tendo por base o tempo previsto para sua respectiva
recuperação. Caso os cinco recursos ambientais da tabela sejam danificados em decorrência
do funcionamento de determinada atividade ou empreendimento, ter-se-á, então, cinco fatores
de redução; caso contrário, devem ser observados somente os recursos ambientais então
atingidos.
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Quadro 4 – Gravidade do dano ambiental versus tempo de recuperação ambiental
(parâmetro analítico)
Recurso

Possibilidade de recuperação

Parâmetro analítico

Fator de

(tempo para recuperação)

redução

Alta

Até 02 anos

0,2

Intermediaria

Entre 02 anos e 10 anos

0,1

Baixa

Acima de 10 anos

0,05

Alta

Até 02 anos

0,2

Intermediaria

Entre 02 anos e 10 anos

0,1

Baixa

Acima de 10 anos

0,05

Alta

Até 02 anos

0,2

Intermediaria

Entre 02 anos e 10 anos

0,1

Baixa

Acima de 10 anos

0,05

Alta

Até 02 anos

0,2

Intermediaria

Entre 02 anos e 10 anos

0,1

Baixa

Acima de 10 anos

0,05

Alta

Até 02 anos

0,2

Intermediaria

Entre 02 anos e 10 anos

0,1

Baixa

Acima de 10 anos

0,05

Ambiental

Água

Ar

Solo

Fauna

Flora

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da Lei 9.605/1998 (BRASIL, 1998).

Os fatores de redução são somados e o resultado deve ser subtraído do número 1 (um).
O resultado dessa subtração deve ser multiplicado pelo valor estimado pela metodologia
utilizada para a estimativa pecuniária do dano ambiental. Significa dizer que a soma dos
fatores de redução dará um percentual a ser descontado do valor total da estimativa monetária,
de acordo com a gravidade do dano ambiental.
A título de exemplo: para os danos ambientais originários do rompimento da
Barragem de Fundão, em Mariana – MG, foi estimado o valor de R$ 3.638.209.397.960,00
(três trilhões e seiscentos e trinta e oito bilhões e duzentos e nove milhões e trezentos e
noventa e sete mil e novecentos e sessenta reais). Os cinco recursos ambientais relacionados
foram atingidos, inclusive o ar, devido ao impedimento deste para o fornecimento de oxigênio
para os recursos hídricos atingidos e o consequente benefício para a fauna aquática, ou seja, a
elevada turbidez resultante da quantidade de lama arrastada impedia a interação do ar com a
água.
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Por conta da capacidade de autodepuração do ar e da água, e com base na tabela
acima, estima-se que a possibilidade de recuperação desses recursos ambientais seja
intermediária, ou seja, entre 02 e 10 anos. Para cada um desses dois recursos o fator de
redução a ser considerado é igual a 0,1. Quanto ao solo, à fauna e à flora a possibilidade de
recuperação é baixa, ou seja, superior ao período de tempo de 10 anos. Para esses três
recursos devem ser então somados três fatores de redução de 0,05.
Da análise resumida no parágrafo anterior resulta uma soma dos fatores de redução
igual a 0,35. Significa que por essa análise, 35% (trinta e cinco por cento) serão descontados
do valor total estimado para a indenização pecuniária pelos danos ambientais. Neste caso,
basta então multiplicar o valor estimado pela metodologia de valoração do dano ambiental por
0,65 (1,00 – 0,35), para encontrar o montante a ser cobrado do autor do dano.
O valor monetário estimado pelas metodologias para os danos ambientais em
decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana - MG (R$
3.638.209.397.960,00) multiplicado por 0,65 resulta em um valor igual a R$
2.364.836.108.674,00 (dois trilhões e trezentos e sessenta e quatro bilhões e oitocentos e trinta
e seis milhões cento e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais). Esse valor foi estimado,
então, com base em critérios objetivos. Significa dizer que a análise teve por foco o dano
ambiental.
O valor acima calculado ainda pode ser excessivo, se considerada a capacidade
econômica das empresas autoras do dano ambiental. Nesse caso, pode se lançar mão da tabela
abaixo, idealizada para ser feita uma análise sobre a situação do autor do dano ambiental,
tendo por base critérios originários da Lei 9.605/1998. Adentra-se, dessa forma, em uma
análise subjetiva amparada por dispositivos legais.
Nesse caso, a análise deve ser feita pelo magistrado, haja vista a possibilidade legal de
acesso a dados pessoais do autor do dano com maior facilidade que o perito ambiental como,
por exemplo, a situação econômica do infrator. Da tabela abaixo, provavelmente o item sobre
a ―limitação espontânea da degradação ambiental‖ seja aquele que exija novamente a
participação do perito ambiental.
Os procedimentos para a utilização do Quadro 5, adiante, não diferem dos
procedimentos referentes ao Quadro 4. Depois da análise da situação do autor do dano
ambiental, item por item no Quadro 5 (parâmetro analítico), os valores considerados dos
fatores de redução são somados. O resultado da soma é, então, subtraído do número 01 (um).
O valor monetário encontrado depois da análise efetuada via Quadro 5 é multiplicado pelo

142

resultado da subtração. O resultado dessa multiplicação constitui o valor a ser cobrado do
autor do dano ambiental como ressarcimento pela degradação ambiental provocada.
Quadro 5 – Análise da situação do autor do dano ambiental
Autor do dano ambiental

Parâmetro analítico

Fator de redução

Até 10 salários mínimos

0,2

De 10 até 20 salários mínimos

0,1

Acima de 20 salários mínimos

0,05

Analfabeto até 4ª série fundamental

0,2

1º Grau completo ou incompleto

0,1

2º e 3º Graus completos ou incompletos

0,05

Primário enquanto autor de dano ambiental

0,2

Reincidente

0,1

Limitação espontânea da

Significativa (aproximadamente 90%)

0,2

degradação ambiental

Parcial (aproximadamente 50%)

0,1

Insignificante (abaixo de 50%)

0,05

Sim

0,2

Não

0,0

Situação econômica

Escolaridade

Antecedentes (crimes
ambientais)

Legalidade da atividade

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da Lei 9.605/1998 (BRASIL, 1998).

A título de exemplo: A análise das empresas responsáveis pelo acidente de Mariana –
MG gera os seguintes fatores de redução:
a) Situação econômica acima de 20 salários mínimos = 0,05;
b) Escolaridade considerada é a de 3º grau completo = 0,05;
c) Quanto aos antecedentes na área ambiental a empresa Samarco é reincidente, conforme o
Parecer Único nº 001/2016 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD, 2016, p. 5) = 0,1;
d) A adoção de medidas para minimizar os danos ambientais foi insignificante (Limitação
espontânea da degradação ambiental) = 0,05;
e) Legalidade da atividade: a empresa possuía, na data do acidente, a licença ambiental = 0,2.
A soma dos fatores de redução acima considerados é igual a 0,45 que, subtraída de 01,
resulta 0,55. O valor monetário resultante da análise efetuada via tabela anterior é igual a R$
2.364.836.108.674,00 (dois trilhões e trezentos e sessenta e quatro bilhões e oitocentos e trinta
e seis milhões e cento e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais). Este valor monetário
multiplicado por 0,55 é igual a R$ 1.300.659.859.770,70 (um trilhão e trezentos bilhões e
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seiscentos e cinquenta e nove milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil e setecentos e
setenta reais, e setenta centavos).
Com base nos quadros acima, foram analisadas a gravidade do dano ambiental e as
questões referentes ao autor do dano ambiental. O valor monetário resultante constitui o
montante que deveria ser então pago para o ressarcimento à sociedade dos danos ambientais
perpetrados devido ao rompimento da barragem, consistentes em R$ 1.300.659.859.770,70
(um trilhão e trezentos bilhões e seiscentos e cinquenta e nove milhões e oitocentos e
cinquenta e nove mil e setecentos e setenta reais, e setenta centavos). Enfatiza-se que esse
valor corresponde à responsabilidade das autoras pelos danos ambientais não estando
incluídos, neste caso, valores referentes aos danos materiais – bens danificados dos
particulares atingidos – nem valores referentes às vidas perdidas por conta do acidente.
Em muitas situações os valores calculados por essa proposta ainda serão muito
superiores à capacidade econômica do autor do dano. Porém, como salienta Mirra (2004, p.
354-355):

[...] É importante compreender, contudo, que, mesmo amparada em avaliações
científicas realizadas à luz da situação fática constatada por técnicos e peritos na
matéria, a definição da quantia a ser paga pelo degradador (...) é acima de tudo
questão de direito e não mera questão de fato (MIRRA, 2004, p. 354-355, grifo do
autor).

Em outras palavras, Mirra (2004, p. 354-355) procura esclarecer que a decisão última
quanto à quantia a ser paga pelo degradador ambiental compete ao magistrado que julga a
lide, ainda que haja avaliações científicas que demonstrem valores estimados por
metodologias, no geral, já aceitas no meio jurídico.
Dessa responsabilidade, em decisão monocrática, não se furtou o Ministro Mauro
Campbell Marques, do STJ como relator do agravo em AREsp 677.752 - SP (BRASIL,
2015)27 no qual o Ministério Público Federal (MPF) agravou da decisão denegatória de
seguimento ao recurso especial interposto por si contra o acórdão prolatado pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O MPF sustentava unicamente a violação ao art.
14, § 1º, da Lei 6.938⁄1981, porque a quantia indenizatória arbitrada na instância ordinária
não era suficiente para a reparação integral do dano ambiental, visto que fixados apenas em
R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).

27

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 677.752/SP. Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques - Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 05 maio 2015.
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O agravo em comento é originário do fato do navio da ré – a empresa Export
Expediteurs - despejar no mar aproximadamente 200 (duzentos) litros de óleo, em
05⁄08⁄1994, durante uma manobra de transferência entre os tanques do navio N⁄M
"Varadero", em Santos, no Estado de São Paulo.
Do relatório do Ministro Mauro Campbell Marques se extrai que, por meio de perícia
judicial, o dano causado ao meio ambiente restou plenamente comprovado, consistente na
poluição advinda do derramamento de óleo no mar. O evento causou um desequilíbrio
ecológico, ocasionando inúmeros efeitos deletérios às espécies e ao ecossistema locais,
restando igualmente evidente o impacto para as comunidades costeiras, pelo que foi imposta
à ré a obrigação de repará-lo.
Com base na Proposta de Critério para Valoração Monetária de Danos Causados por
Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Ambiente Marinho, emitida pela CETESB,
foi fixada, pela perícia técnica, a cifra de US$ 3.981.071,70 (três milhões, novecentos e
oitenta e um mil, setenta e um dólares americanos e setenta centavos) como indenização
pelos danos ambientais constatados.
O valor monetário foi corrigido por conta de erro material nos cálculos efetuados
pela perícia técnica ao somar as potências, sendo então reduzido para US$ 398.107,17
(trezentos e noventa e oito mil, cento e sete dólares americanos e dezessete centavos).
Efetuada a correção o Ministro, ainda assim, considerou a quantia excessiva, tendo
por base os elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, decidindo
pela fixação da indenização cabível em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ao relatar, o Ministro Mauro Campbell Marques argumenta que:

A fixação de indenizações desmesuradas, a pretexto de defesa do meio ambiente,
configura intolerável deturpação da mens legis, não podendo o Estado valer-se do
silêncio da lei para espoliar o poluidor, a ponto de tornar inviável o respectivo
empreendimento (BRASIL, 2015).

O Ministro então adota os parâmetros científicos fixados pela Proposta de Critério
para Valoração Monetária de Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus
Derivados, elaborada pela CETESB, para fixar uma indenização correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor mínimo previsto na referida proposta, considerando ―esse
percentual apto e suficiente para compor os danos causados e por constituir reprimenda
idônea para repercutir na esfera patrimonial do poluidor a ponto de desestimulá-lo a
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reincidir na agressão ao patrimônio ambiental‖ (BRASIL, 2015). Para a fixação do
percentual de 20% a correção do erro material foi considerada.
Da decisão do magistrado acima chama a atenção o fato de se ter utilizado a
metodologia elaborada pela instituição ambiental para balizar a fixação do quantum
indenizatório. Não obstante as metodologias formuladas no meio acadêmico ou pelos órgãos
ambientais apresentarem valores pecuniários díspares em relação ao mercado dos recursos
ambientais - principalmente para os ditos renováveis como a água, o ar, o solo, a fauna e a
flora – esses valores constituem parâmetros básicos para que o Poder Judiciário possa
determinar, para o degradador do meio ambiente, indenizações pecuniárias que guardam
relação direta com o dano ambiental.
Ainda que ciente do valor elevado que a metodologia de valoração ambiental
utilizada no caso concreto apresentou para o julgamento da lide, faltaram, nessa ocasião,
exatamente os critérios objetivos que facilitariam a análise do magistrado para a
determinação da indenização a ser paga pelo autor do dano ambiental.

7.2 Indenização pecuniária ambiental, educação ambiental e liquidação da sentença

A Lei nº 7.347/1985, ao disciplinar a ação civil pública por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, (BRASIL, 1985) determina, no art. 13, a criação de um fundo para depósito do
dinheiro arrecadado em indenizações pelos danos causados, sendo seus recursos destinados à
reconstituição dos bens lesados. Na esfera federal, o fundo foi regulamento pelo Decreto nº
1.306/1994, com a denominação de Fundo de Defesa de Direitos Difusos (BRASIL, 1994).
O Estado de Minas Gerais, por sua vez, com os mesmos objetivos do Fundo de
Defesa de Direitos Difusos de âmbito federal, possui o Fundo Estadual de Defesa de Direitos
Difusos – FUNDIF e o Conselho Estadual de Direitos Difusos - CEDIF, ambos criados pela
Lei Estadual nº 14.086/2001 (MINAS GERAIS, 2001).
A menção a esses fundos é para destacar a importância que eles emprestam à
indenização pecuniária ambiental para a reparação do meio ambiente quando, em termos
legais, há a obrigatoriedade de se destinar os recursos por eles geridos na reconstituição dos
bens lesados. Demonstra-se, portanto, que o trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário no
que tange à responsabilidade civil ambiental, com especificidade ao que se refere à
indenização pecuniária, se reveste de indiscutível importância para os fins determinados no
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art. 225, caput, da CR/1988, ao determinar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
direito e bem de uso comum de todos.
A

indenização

pecuniária

ambiental,

ainda

que

vista

como

subsidiária,

complementar, secundária ou acessória na aplicação do princípio da reparação ambiental,
constitui um dos objetivos da PNMA. Isso além de ser uma obrigação imposta ao
degradador do meio ambiente, conforme a interpretação dos arts. 4º, inciso VII, e 14, §1º,
da Lei 6.938/1981.
A indenização pecuniária ambiental constitui um dos grandes instrumentos para a
política nacional de educação ambiental. Para que isso ocorra, faz-se necessário que o Poder
Judiciário e todos os outros órgãos que atuam na aplicação desse princípio tornem conhecido
ao degradador do meio ambiente o valor monetário do dano ambiental por ele causado. Para o
degradador, saber que sua atitude danosa em relação ao meio ambiente tem um preço
cientificamente estimado e que difere, em muito, da multa pecuniária usual e muitas vezes de
fácil pagamento, contribui para a conscientização sobre o valor da natureza.
Ainda que o valor monetário da indenização pecuniária seja substancialmente
reduzido para se adequar à capacidade econômica do causador do dano ambiental, o valor
inicialmente estimado pelas metodologias disponíveis deve ser do conhecimento do autor do
dano ambiental e ser com ele discutido. Esse proceder demonstra que os órgãos responsáveis
pela imposição da medida ao infrator ambiental executam a educação ambiental na sua
denominação não formal.
A Lei nº 9.795/1999, ao dispor sobre a educação ambiental e, ao mesmo tempo,
instituir a Política Nacional de Educação Ambiental, além de outras providências, define, no
art. 13, a educação ambiental não formal como ―as ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação
na defesa da qualidade do meio ambiente‖ (BRASIL, 1999). Revelar e discutir com o
degradador do meio ambiente o valor da indenização pecuniária ambiental constitui uma
prática que se reveste de toda característica educativa informal com vistas à sensibilização da
coletividade para atitudes mais conservadoras no tratamento com o meio ambiente.
A Lei nº 9.795/1999, art. 5º, inciso I, ao estabelecer os objetivos fundamentais da
educação ambiental, inicia mencionando a necessidade do ―desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações‖ (BRASIL,
1999), envolvendo vários aspectos, dentre esses o aspecto econômico. Agentes públicos que
atuam na área do meio ambiente informarem à coletividade os valores monetários que recaem
sobre os danos ambientais perpetrados à natureza, indubitavelmente, contribuem para a o
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desenvolvimento da compreensão integrada do meio ambiente conforme objetivo fundamental
estabelecido em lei.
Gerent (2009, p. 12), ao dissertar sobre a liquidação de sentença condenatória por
danos ambientais difusos salienta que:

[...] Dentre as formas de reparar o dano ambiental, contudo, a reparação pecuniária é
a que carece de maior discussão e aperfeiçoamento jurídico-legal, tendo em vista
que o Direito Ambiental não acompanhou o desenvolvimento da teoria econômica
neoclássica quando esta trouxe critérios e métodos de valoração dos bens e serviços
ambientais, principalmente no que se refere à liquidação das sentenças condenatórias
(GERENT, 2009, p. 12).

Em concordância com a autora acima ao argumentar que ―dentre as formas de reparar
o dano ambiental, contudo, a reparação pecuniária é a que carece de maior discussão e
aperfeiçoamento jurídico-legal‖ (GERENT, 2009, p. 12) a expectativa quanto a esta
dissertação é que contribua para as discussões sobre o assunto, trazendo luz para um tema
ainda obscuro no contexto social. Por isso é que se demonstra a relação entre o dano
ambiental e as metodologias desenvolvidas pelos órgãos ambientais para estimar um valor
monetário que sirva de base para o cumprimento da responsabilidade civil naquilo que diz
respeito à indenização pecuniária ambiental.
Os critérios objetivos insertos neste trabalho para serem utilizados em procedimentos
judiciais de indenização por danos ambientais são sugestões. Nada impede, portanto, que os
parâmetros, bem como os fatores de redução utilizados nas tabelas acima sejam determinados
pelo julgador da lide, de maneira a adequar o valor a ser pago à capacidade econômica do
infrator em obediência aos limites estabelecidos pelo princípio do poluidor pagador, ou seja,
que se evite espoliar o infrator em nome da causa ambiental.
Quanto às alterações que o magistrado se proponha a fazer, salienta-se a observação de
que a soma dos fatores de redução em ambas as tabelas nunca deve ser superior a 1 (um) por
representar percentuais de descontos sobre a estimativa da indenização pecuniária ambiental
pelos motivos anteriormente expostos.
Outros parâmetros legais e aplicáveis na esfera ambiental pertinentes ao caso concreto
podem ser acrescentados em conjunto com seus respectivos fatores de redução para
facilitarem a adequação da estimativa monetária à capacidade econômica do infrator
ambiental. Nesse caso, deve-se reiterar a importância da estimativa da indenização pecuniária
ambiental, calculada via métodos da economia ambiental, como diretriz ou parâmetro para o
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Poder Judiciário arbitrar valores monetários que guardam relação direta com o dano ambiental
em análise.
A necessidade de elaboração de critérios objetivos para a prática da indenização
pecuniária ambiental no âmbito do Poder Judiciário resta demonstrada através da doutrina e
da jurisprudência. Ainda que vista pela doutrina jurídica como uma forma de reparação
ambiental secundária em relação às outras – e realmente deve ser assim - a indenização
pecuniária ambiental está contemplada em lei e tem sido utilizada nos julgados que versam
sobre a responsabilidade civil ambiental com notória dificuldade pelas instituições que a
aplicam em fixarem o valor monetário correspondente aos danos ambientais. A expectativa é
que esta proposta contribua para facilitar as funções dos magistrados quanto a esta
incumbência constitucional.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CR/1988 recepcionou o princípio da responsabilização ambiental e, por
consequência, o princípio da reparação ambiental, ambos oriundos da Lei 6.938/1981, que
versa sobre a PNMA. Estes princípios se conjugam com a finalidade de satisfazer um terceiro
princípio: o do poluidor pagador.
A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, do ano de 1992, em
seu Princípio nº 16, expressa nitidamente o princípio do poluidor pagador e correlaciona este
com a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos. O fato de ser
mencionado numa declaração originária de um evento de repercussão mundial e por estar
diretamente relacionado com instrumentos econômicos resume a importância desse princípio
para o contexto socioambiental. A abrangência desse princípio - deve ficar claro - extrapola o
mero significado da expressão ―quem polui paga‖ ao se pensar na internalização dos custos
ambientais. Ainda que se preste para tal incumbência, o princípio muito se eleva ao se inserir
no contexto da utilização de instrumentos econômicos em prol da conservação ambiental.
Por ser uma das espécies de reparação ambiental mencionada em lei, a indenização
pecuniária ambiental, ainda que subsidiária em relação às outras espécies – restauração,
recuperação e compensação ambiental – carece de maiores estudos para sua correta aplicação
em obediência à hierarquia divulgada pela doutrina jurídica e pela dificuldade de se
estabelecer, na sua aplicação, o quantum debeatur. A CR/1988, ao recepcionar o enunciado da
Lei nº 6.938/1981 (Lei da PNMA), traz para o seu bojo a indenização pecuniária ambiental
como um dos instrumentos a serem utilizados na consecução de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
A diferença entre recuperar e indenizar são evidentes para a maioria dos estudiosos
das questões ambientais. Uma das funções destes escritos foi afirmar a relação do princípio da
recuperação e indenização ambientais como espécies do gênero reparação ambiental, com
destaque para o princípio da indenização.
Ainda que se privilegie a restauração ambiental em detrimento das outas espécies de
reparação ambiental, o fato é que as atitudes sociais ainda não viram neste instrumento – a
restauração – uma forma de se pagar corretamente aquilo que se deve à sociedade pela
perpetração de danos ambientais. Para essa realidade dois fatores básicos contribuem: a falta
de consciência ainda generalizada sobre a necessidade da conservação ambiental, ainda que se
busque o lucro, e a ineficácia dos instrumentos de comando e controle legalmente
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estabelecidos. Isto faz com que a indenização pecuniária por danos ao meio ambiente se
transforme em um instrumento de grande eficácia no processo de efetivação de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
A falta de consciência acima mencionada sobre a necessidade de conservação do meio
ambiente é diretamente proporcional ao valor que ainda se dá aos recursos econômicos em
detrimento de outros aspectos que embasam o desenvolvimento sustentável como o aspecto
social e o aspecto ambiental. A indenização ambiental, neste caso, ganha relevância por
permitir que os recursos econômicos resultantes de sua aplicação sejam então utilizados para a
conscientização do autor de danos ambientais através da responsabilização como transcrita e
interpretada nos textos jurídicos e por meio da aplicação desses recursos na reparação dos
danos por ele perpetrados.
Por outro viés, a sociedade vir a saber que o meio ambiente possui um valor monetário
estimado por metodologias cientificamente desenvolvidas também contribui para essa
conscientização, fazendo da indenização pecuniária ambiental um instrumento de prevenção
contra a prática irresponsável de danos ambientais, em interpretação sistêmica da teoria do
risco integral em conjunto com os princípios ambientais do poluidor pagador, da precaução e
da prevenção.
As metodologias de estimativa dos danos ambientais, ainda que questionáveis em suas
formatações, possibilitam a valoração monetária para os danos ambientais. O exercício de
quantificação pecuniária dos danos ambientais originários do rompimento da Barragem de
Fundão, em Mariana/MG, efetuado nesta dissertação, demonstra a utilidade das metodologias
para a resolução de questões judiciárias na esfera ambiental. Os valores monetários por elas
estimados podem ser utilizados como diretrizes pelo Poder Judiciário em processos em que se
arbitram danos ambientais, processos esses nos quais são cabíveis os pressupostos que
autorizam a aplicação da indenização pecuniária ambiental.
O Decreto no 4.339/2002 menciona a metodologia do VERA como fórmula para o
exercício da valoração monetária ambiental. Porém, o Decreto no 4.339/2002 não menciona
como estimar as parcelas que compõem a fórmula para as devidas estimativas. Os órgãos
ambientais têm dispendido esforços e, com base em trabalhos desenvolvidos no meio
acadêmico e instituições públicas comprometidas com políticas ambientais, elaboram
metodologias para as estimativas que atendem as demandas judiciais e extrajudiciais no
tocante à indenização pecuniária ambiental.
O objetivo deste trabalho foi demonstrar como essas metodologias desenvolvidas
pelos órgãos ambientais podem contribuir para a estimativa do valor monetário do dano
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ambiental e como podem ser estabelecidos critérios objetivos ao se utilizar os valores
estimados por essas metodologias nos procedimentos de indenização pecuniária ambiental.
Acima desse objetivo está o de se conseguir a efetividade para o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, com a crença de que a aplicação da indenização pecuniária seja
um instrumento eficaz para tal desiderato.
Com as metodologias utilizadas para se estimar o valor monetário dos danos
ambientais decorrentes do acidente de Mariana – MG foi o obtido um valor inicial da ordem
de R$ 3.638.209.397.960,00 (três trilhões e seiscentos e trinta e oito bilhões e duzentos e nove
milhões e trezentos e noventa e sete mil e novecentos e sessenta reais). Com a utilização dos
critérios objetivos estabelecidos neste trabalho para a aplicação no Poder Judiciário do valor
acima mencionado como diretriz para o arbitramento que culmina na liquidação de sentença,
o valor fica reduzido para R$ 1.300.659.859.770,70 (um trilhão e trezentos bilhões e
seiscentos e cinquenta e nove milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil e setecentos e
setenta reais, e setenta centavos). Ocorre, portanto, um desconto da ordem de 64% (sessenta e
quatro por cento), restando às empresas autoras do dano ambiental o pagamento de uma
indenização pecuniária que representa 36% (trinta e seis por cento) do valor inicialmente
estimado.
Os procedimentos delineados neste trabalho possibilitam a prática de descontos
significativos nos valores estimados pelas metodologias de valoração monetária ambiental,
desenvolvidas pelos órgãos ambientais. Os valores serão considerados elevados na maioria
dos casos que adentram o Poder Judiciário quando comparados com a capacidade econômica
do infrator. Isso dificulta a aplicação da indenização pecuniária ambiental quando não mais se
vislumbra a possibilidade de se aplicar a restauração, a recuperação ou a compensação
ambiental como medidas mais propícias à reparação do dano ambiental.
Ainda que os valores estimados sejam considerados altos ou que os descontos
alcançados com os critérios objetivos aqui estabelecidos sejam considerados em demasia, o
que se espera com tal dissertação é contribuir com o trabalho do Poder Judiciário na esfera
ambiental, com especificidade na aplicação da indenização pecuniária ambiental, e que o
ganho maior seja para o meio ambiente naquilo que é necessário para a sua exata
conservação.
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