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RESUMO
A adoção da tutela inibitória é uma necessidade preeminente no ordenamento jurídico
brasileiro, principalmente em sede de Direito Ambiental, que resguarda um bem específico e
cheio de particularidades. Esta dissertação tem como objetivo principal a busca por tutelas de
cunho preventivo, adequadas para o meio ambiente, analisando e discutindo a
responsabilidade civil estatal de forma geral e, principalmente, no âmbito ambiental. A
pesquisa apresenta a responsabilidade civil como instrumento de controle social ao transferir
para o causador do dano o ônus de sua conduta, tratando em seguida dos princípios e
peculiaridades quando utilizada em consonância com os preceitos da seara jurídica, como os
princípios da precaução e da prevenção, e de sua capacidade de incutir no Poder Público e em
seus agentes o instituto da responsabilidade. Para tanto, foi utilizado do método hipotéticodedutivo, com análise da legislação específica, doutrinas e jurisprudências para concluir pela
aplicação da responsabilidade civil ao Estado, de forma objetiva e primária, e ao funcionário
público, em específico ao juiz, em casos de dolo, fraude ou erro grosseiro. Os referenciais
teóricos adotados foram: Luiz Guilherme Marinoni, Annelise Monteiro Steigleder e Ronaldo
Brêtas de Carvalho Dias, cada um em sua especialidade. Ainda, indaga-se a respeito de um
novo perfil de magistrado, atinente às demandas sociais e que ultrapasse a figura de
reprodutor da legislação. Finalmente, deduz-se que a responsabilidade do Estado pela função
jurisdicional é garantia da ordem e da segurança jurídica e deve, ao máximo, assegurar a
prestação efetiva dos serviços públicos, principalmente quando se trata de um sujeito de
direito complexo e exigente: a humanidade.
Palavras Chave: Meio Ambiente. Responsabilidade Civil Ambiental. Tutela Inibitória.
Estado.

ABSTRACT
The establishment of a prohibitory injunction is a prominent necessity of the Brazilian legal
system, especially in environmental law, which protects a specific good and it is full of
particularities. This dissertation has as main objective to explore preventive reliefs,
appropriate for the environment. This dissertation will analyze and discuss the state civil
liability in general ways and, especially, in the environmental scope. The research presents the
civil liability as an instrument of social control by transferring the burden of his conduct to the
tortfeasor then dealing with the principles and peculiarities when used in accordance with the
precepts of the legal field, such as the principles of precaution and prevention, and its capacity
to instill in the government and its agents the Institute of responsibility. Therefore, the
hypothetical-deductive method was used, with analysis of the specific legislation, doctrines,
and jurisprudence to conclude the application of civil liability to the State, objectively and
primarily, and to the public servants, specifically to the court, in cases of intent, fraud or a
huge mistake. The theoretical references adopted were: Luiz Guilherme Marinoni, Annelise
and Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, each of them in their specialty. Moreover, the paper
inquired about a new profile of judges, pertaining to the social demands and the fact that the
judge is the figure of reproducer of the legislation. Finally, it is concluded that the
responsibility of the State for the judicial function is the guarantee of order and legal safety
and it must, to the maximum extent possible, ensure the effective rendering of public services,
especially when dealing with a complex and demanding subject of law: humanity.
Keywords: Environment. Environmental Liability. Prohibitory Injunction. State.
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1

INTRODUÇÃO

A responsabilidade civil do Estado é tema que vem crescendo em importância,
uma vez que, com a evolução da sociedade, novas atividades estatais passam a ser
desenvolvidas, tendo como consequência o alargamento das hipóteses de danos imputados ao
Estado devido à atuação de seus agentes. Tem-se, hoje, um modelo de responsabilização
estatal baseado no risco administrativo, abandonando a ideia de culpa.
A atuação dos agentes públicos, cada vez mais pautada em normas e princípios
voltados à eficiência e à eficácia, passa a ser a expressão da própria vontade do Estado que,
por sua vez, lhes confere uma série de garantias para o correto exercício de suas funções. Tais
garantias, no entanto, não significam uma isenção de responsabilidade por parte do servidor
que tenha agido com dolo ou culpa. É justamente a possibilidade de o agente público
responder diretamente pelos prejuízos causados à vítima que tem sido objeto de grande
controvérsia doutrinária e jurisprudencial.
Insta estudar a possibilidade de responsabilidade do Estado para além das
hipóteses previstas (erro judiciário, morosidade e duração além do tempo previsto), a partir de
uma perspectiva do Direito Ambiental.
Discute-se, ainda, os limites e possibilidades da construção de tutelas preventivas
genéricas no âmbito do Direito Processual Civil brasileiro, herdeiro da tradição romanocanônica, partindo das resistências impostas pelos compromissos históricos e ideológicos
assumidos pela ciência processual. Não se pretende um estudo dogmático ou procedimental,
mas antes uma proposta de compreensão acerca das resistências estruturais impostas pelo
sistema processual, que embora, admita espécies de tutela preventiva, não consegue conviver
com os juízos de verossimilhança e probabilidade, tampouco romper com o clássico
procedimento que povoa o imaginário do Direito Processual Civil na tradição romanocanônica.
A problemática busca esclarecer uma crise de sentido que atinge o Direito e a
jurisdição, com reflexos sobre os institutos processuais. Uma nova perspectiva sobre a
maneira pela qual o Direito se concretizará exige uma atualização no modo de compreender a
jurisdição e novas atitudes dos juristas, principalmente do magistrado.
O Direito e o processo evoluem, modificam-se, eis que convivem com um mundo
essencialmente hermenêutico, no qual nada pode aspirar ao selo da eternidade. A reflexão
sobre as condições de emergência do Direito enquanto Direito e a interrogação sobre o seu
sentido corroboram a dimensão hermenêutica do Direito e do processo.
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Uma jurisdição preponderantemente repressiva e reparadora não responde
satisfatoriamente a essa dimensão, sobretudo ante a emergência dos novos direitos, em sua
grande parte não patrimoniais. A construção das tutelas preventivas, que visa proteger o
futuro, é condição de possibilidade para a efetivação do Estado Democrático de Direito,
rompendo com os compromissos outrora assumidos pela ciência processual.
Dessa forma, a presente dissertação visa responder a problemática, atribuindo ao
Estado a responsabilidade civil ambiental como sinônimo de proteção, efetividade do sistema
e diminuição da impunidade do quadro atual.
A hipótese para o problema é a responsabilização do ente público quando atua em
um caso concreto e denega a tutela preventiva, principalmente na seara ambiental. Ademais,
justifica-se por viver em uma sociedade que se atenta apenas para os danos e suas
consequências, sendo que o necessário é observar e antever os fatos que possam vir a
acontecer, como violações ao direito.
A pesquisa justifica-se pela importância da aplicação da tutela preventiva, da
necessidade pela responsabilização ao Estado e aos seus agentes, além de uma nova postura
da figura jurídica e social que é o julgador, e à atenção que o Direito Ambiental exige.
Com fundamento na pergunta problema, qual seja, se o Estado pode ser
responsabilizado pela negativa da tutela jurisdicional inibitória em sede de dano ambiental, e
na hipótese apresentada, a dissertação tem como objetivo principal analisar o panorama da
atividade jurisdicional brasileira e como é a balança entre a proteção do meio ambiente, o
desenvolvimento sustentável e o instituto de responsabilidade para o Poder Público.
Alinhando-se a esse objetivo, propõe-se o incentivo ao debate proposto pelo Papa
Francisco, o de renovar o diálogo sobre a maneira de construção do futuro, abordando o
desafio ambiental que afeta a sociedade como um todo. Em termos de diálogo, apresenta-se o
jusfilósofo Luís Alberto Warat, que concentrou seus estudos no diálogo como resolução de
conflitos.
Como objetivos específicos, visa-se conceituar tutela inibitória, tutela de remoção
de ilícito, diferenciar dano e ilícito, bem como a responsabilidade civil tradicional e
ambiental; apresentar os princípios ambientais referentes ao tema e estabelecer a relação entre
o direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado com o direito a vida.
O referencial teórico compõe-se, primordialmente, de três autores, Luiz
Guilherme Marinoni no que concerne a tutela inibitória e suas particularidades, Annelise
Monteiro Steigleder no que diz respeito à responsabilidade civil ambiental e Ronaldo Brêtas
de Carvalho Dias no que se refere à atuação do Estado e do juiz.
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Essa dissertação se utilizará do método hipotético-dedutivo, a partir da abordagem
qualitativa, pesquisa exploratória e técnicas como a análise da legislação específica, doutrinas,
jurisprudências e artigos científicos; estudo de casos concretos e utilização de elementos do
direito legislativo estrangeiro, tendo como pretensão comprovar a hipótese levantada
anteriormente de que as tutelas clássicas não são suficientes para tutelar o meio ambiente e
que o instituto da Responsabilidade Civil Ambiental é o mecanismo apropriado para garantir a
eficiência da atividade jurisdicional e os direitos constitucionais.
No primeiro capítulo será feita uma abordagem sobre o meio ambiente, como
conceito e características, além de justificar seu enquadramento como direito fundamental.
Abrange-se, ainda, o desenvolvimento sustentável e suas três vertentes principais, com o
intuito de proporcionar uma conceituação inicial dos temas tratados na presente pesquisa.
O segundo capítulo tratará da tutela inibitória no direito brasileiro no plano
coletivo, seu conceito, modalidades e pressupostos processuais.
No terceiro capítulo, será discutida, especificamente, a tutela inibitória no âmbito
do Direito Ambiental brasileiro, os princípios que a norteiam e sua aplicabilidade no
ordenamento jurídico.
O quarto capítulo tratará da tutela inibitória na doutrina estrangeira, buscando
comparar o sistema normativo entre o Brasil e Estados Unidos da América, França,
Argentina, Itália e Alemanha.
O quinto capítulo abordará o panorama da responsabilidade civil tradicional do
Estado, sua dimensão, princípios e objetivo, demonstrando a evolução da teoria subjetiva para
a objetiva e os desdobramentos dessa mudança.
No sexto capítulo, o cerne desta pesquisa, será discutida a responsabilidade civil
do Estado pela atividade jurisdicional em sede de tutela inibitória no âmbito ambiental em si.
Em outras palavras, objetivar-se-á a discussão sobre a função jurisdicional como atividade de
risco, a falibilidade humana, os poderes e a responsabilidade pessoal do Juiz no Brasil e no
direito estrangeiro, o erro do judiciário, a morosidade judiciária, a responsabilidade civil
decorrente do ativismo judicial, a responsabilidade estatal diante do cenário ambiental e, por
último, a proposta de um novo perfil de magistrado em um futuro próximo.
Na sequência, aborda-se, nas considerações finais, a atividade jurisdicional como
serviço de caráter público e essencial, bem como exercício de risco, analisando-a sob o
pretexto da responsabilidade civil objetiva do Estado, nas hipóteses de mau funcionamento,
serviço defeituoso ou ausência de serviço. Ainda, adota-se pela responsabilização pessoal do
juiz nos casos de erro judiciário e morosidade. Evidencia-se a necessidade de um sistema
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sancionatório, a proposta de um novo perfil de magistrado e a busca por mecanismos que
evitem que o serviço seja prestado de forma insatisfatória e ineficiente, trazendo danos de
caráter coletivo e difuso, alinhados com o caráter do bem jurídico tutelado.
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2

O MEIO AMBIENTE E SEUS DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS

O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no artigo 225 da
Constituição da República de 1988, tornou-se um bem jurídico imaterial, indivisível,
inalienável e ubíquo, cuja tutela cabe à coletividade e ao Poder Público 1.
Em 1981, foi promulgada a Lei 6.938, que dispõe sobre a política nacional do
meio ambiente, fins e mecanismos de aplicação, além de outras providências. O art. 3, inciso
I, apresenta o conceito para meio ambiente como 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 conceito assemelha-se ao pensamento da doutrina. Para Silva, O. (2009), é a
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais, propiciando o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas, ou seja, é a conciliação de
diversos elementos dispostos na natureza.
No mesmo sentido, Costa (2013) define como conjunto de elementos naturais e
artificiais disponíveis e partilhados com seres de todas as espécies que conjuntamente são
necessários ao desenvolvimento e sobrevivência mútua, harmônica e solidária.
Assim, percebe-se uma tendência dos diversos instrumentos em estabelecer como
a totalidade de condições necessárias para a existência de um ambiente harmônico para
sobrevivência, proliferação e desenvolvimento equilibrado das mais diversas espécies vivas e
abiotas.
Fiorillo (2008) manifesta-se no sentido de que é bem comum do povo, podendo
ser desfrutado por todos, dentro dos limites constitucionais e, ainda, um bem essencial à
qualidade de vida, sendo bem de uso comum do povo e essencial à qualidade digna e sadia de
vida.
Em 2011, foi julgado o REsp 1163524/SC 2 pelo Ministro Humberto Martins,
proferindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o meio ambiente
é bem de uso comum do povo e integra o rol dos direitos fundamentais.
1

“Art. 225. 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).
2
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. ART. 3º DA LEI
7.347/85. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER COM
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O meio ambiente equilibrado - elemento
essencial à dignidade da pessoa humana, como "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida" (art. 225 da CRFB), integra o rol dos direitos fundamentais. (REsp 1115555/MG, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 23/02/2011).
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Assim, para fins dessa pesquisa, ainda na hipótese de divergência doutrinária
acerca do tema a ser abordada posteriormente, resta claro que o direito ao meio ambiente
equilibrado se trata de direito fundamental devido à relevância jurídica e social e por
relacionar-se a diversos instrumentos essenciais a manutenção e propagação da própria vida.
Consolidada a definição de meio ambiente, é necessário conceituá-lo na dimensão
de bem. A princípio, “bem” é tudo aquilo que é útil ao ser humano e, dotado de valor no
contexto social desperta o interesse pela proteção estatal e, por isso, tutelado pelo Direito.
Sem abordar a teoria utilitarista3 e entrar na discussão sobre qual teoria predomina ou deveria
predominar atualmente, a noção bem ambiental e ser humano há muito tempo se constrói e se
desenvolve no sentido de utilização para fins de sobrevivência e satisfação de desejos
primitivos ou não do próprio homem.
De todo modo, segundo Gagliano e Pamplona Filho (2006), bem jurídico é a
utilidade, física ou imaterial, objeto de uma relação jurídica, pessoal ou real.

Em uma

perspectiva jurídica é sinônimo de coisa, bem materializado (objeto corpóreo).
O bem ambiental, por sua vez, é classificado como de uso comum do povo,
desprovido de titularidade plena, fundamental à qualidade de vida dos seres vivos, o que
justifica por outros inúmeros motivos, ser juridicamente classificado como relevante. Não é
possível, nem com o avanço da ciência, determinar mudanças climáticas, alterações na fauna
e flora com previsão temporal ou definir consequências precisas de atos humanos sobre a
natureza.
Entretanto, apresenta-se como um conceito diverso do descrito no Código Civil
brasileiro. Nesse sentido, Costa e Rezende (2011) defendem que a criação de uma nova forma
de bem, na Constituição da República Federativa do Brasil, revoluciona o conceito de bem até
hoje delineado pela doutrina civilista brasileira. Ainda, complementam alegando que meio
ambiente é bem de uso comum do povo sendo um bem transindividual e indivisível. Portanto,
leva-se a crer que tem perfeita sintonia com os direitos difusos, estabelecidos na Lei 8.078 de
1990.
O bem tutelado é um complexo de diversas combinações químicas, biológicas, e
físicas ao longo da história, aliado com interações provocadas pelo ser humano, criando várias
categorias do meio ambiente: cultural, natural, artificial, do trabalho, segundo Rezende
(2017).

3

De acordo com Abbagnano (2007), o utilitarismo é uma corrente de pensamento ético, político e econômico,
cujas origens remontam à Inglaterra dos séculos XVIII e XIX com a abordagem a partir de Hobbes,
denominando útil o que serve à conservação do homem ou satisfaz às suas necessidades e interesses.
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Dessa forma, o panorama geral do que seria o conceito de bem ambiental dividese em subcategorias para uma melhor visualização, entendimento e proteção do bloco inteiro.
Os recursos ambientais, inseridos no contexto de meio ambiente natural, são identificados
como fauna, flora, ar e água.
Para Bello Filho (2006), fauna é o conjunto de animais existentes em determinada
localidade, podendo ser classificada como silvestre, doméstica, sendo bens estatais ou de
propriedade privada.
A flora é caracterizada como bem de uso comum do povo, sendo qualquer forma
de vegetação existente, assim determinado pelo Código Florestal de 20124.
O solo é um elemento associado ao direito de propriedade, ao planejamento
urbano, entendido como recurso natural e espaço social. Além da composição biológica, que
possui particularidades a depender da combinação com os demais fatores naturais, propicia a
integração entre ser humano e o meio ambiente propriamente dito, por ser elemento basilar
para a maioria das atividades humanas. A proteção aos recursos aparece no ordenamento
jurídico na forma constitucional e infraconstitucional5.
A legislação infraconstitucional protege-o de forma indireta, como no Plano
Diretor 6 de Belo Horizonte, que regula o uso do solo e estabelece diretrizes sobre o
zoneamento urbanístico, o Código Florestal 7 e a Política Agrícola Nacional 8 . Ainda, tem
Resoluções do CONAMA9 que regulam sobre as formas de resíduos e suas destinações.
Quanto ao elemento ar, inclui desde a energia eólica, sua produção econômica em
equilíbrio com a preservação ambiental até a poluição atmosférica e seus desdobramentos
abarcados nas Resoluções 436/11, 382/06, 242/98, todas do CONAMA.
Em 1934, foi promulgado o Decreto 24.643, conhecido como Código das Águas,
classificando-as como bens de uso comum, públicas e particulares, além de prever
responsabilidades de cunho penal, administrativo e civil. Posteriormente, a Lei 6.938/81 veio
4

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24
de agosto de 2001 e dá outras providências.
5
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI - florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição”; e “Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano.” (BRASIL, 1988).
6
Lei n° 7.165/96 é o instrumento básico da política urbana do município de Belo Horizonte que contém os
princípios que norteiam o planejamento e a gestão da cidade.
7
Lei nº 12.651/12, artigos 1º-A, I; 11-A, V, entre outros que dispõe sobre a proteção e manejo do solo.
8
Lei 8.171/1991 dispõe sobre política agrícola.
9
Resoluções do CONAMA 023/1996, 257/1999, 006/1991, 006/1988, 313/2002, 005/1993, 283/2001, 307/202 e
002/1991.
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para orientar a ação do Poder Público quanto às atribuições de gerenciamento e fiscalização
no que tange ao elemento água. A Lei 9.433/1997, que trata da Política e Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, integrou o conjunto de leis específicas sobre o tema.
Meio ambiente natural ou físico, portanto, é composto pelos bens naturais - água, ar, fauna,
flora, solo.
O meio ambiente artificial é aquele construído pelo homem, “composto
pela ciência e tecnologia” (COSTA, 2013, p. 55). Está disposto nos artigos 2110 e 18211 da
CRFB que compõe políticas de desenvolvimento urbano, visam funções sociais da cidade em
conjunto com as diretrizes do Estatuto da Cidade12, ao direito ao saneamento ambiental, à
terra urbana, à habitação, à infraestrutura urbana, ao transporte e ao trabalho.
O meio ambiente do trabalho, na interpretação de Fiorillo (2008), é constituído
pelo ambiente, local, no qual as pessoas desenvolvem as suas atividades laborais,
remuneradas ou não, cujo equilíbrio se baseia na salubridade do meio e na ausência de
elementos que interfiram na integridade físico-psíquica dos agentes envolvidos.
A tutela refere-se à segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho e
também está contida na Constituição da República13.
A categoria do meio ambiente cultural dispõe, de acordo com Silva, O. (2009), da
interligação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico material e
imaterial a qual está disposta nos artigos 21514 e 21615 da CRFB.
Em 13 de janeiro de 1937, foi promulgada a Lei nº 378 que deu nova organização
ao Ministério da Educação e Saúde Pública, criando o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional em seu art. 46; in verbis, “Fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, com a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o

10

“Art. 21. Compete à União: XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos.” (BRASIL, 1988).
11
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir
o bem-estar de seus habitantes. (BRASIL, 1988).
12
Lei 10257/01, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências.
13
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: VIII - colaborar
na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.” (BRASIL, 1988).
14
“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” (BRASIL, 1988).
15
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer
e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.” (BRASIL, 1988).
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tombamento, a conservação, o enriquecimento e conhecimento do patrimônio histórico e
artístico nacional.” (BRASIL, 1937).
Por patrimônio histórico e cultural entende-se o conjunto de elementos: religião,
convicções filosóficas, políticas, música 16 , literatura17 , teatro 18 , cinema, culinária, dança19 ,
pintura20, arquitetura, manifestações desportiva, que identificam e constituem a essência de
um povo, tribo, seita, comunidade, construindo sua história.
A consciência do ser humano sobre a efemeridade enquanto sujeitos históricos
justifica a necessidade de continuidade e de perpetuação, ocasionando a busca preservação do
patrimônio histórico e cultural e de políticas que contemplem essa necessidade.
Em suma, essas são as principais subclassificações do meio ambiente que a
doutrina conceituou, até então. Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal
alegou que o meio ambiente se traduz como conceito amplo e abrangente das noções de meio
ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de
meio ambiente laboral.21.
Para abarcar os diversos significados que compõem o Direito, foi necessário criar
um ramo autônomo com atos normativos, princípios e diretrizes próprias, visando uma
proteção mais efetiva e cuidadosa. Nesse sentido, o Direito Ambiental busca interligar os
temas relativos ao solo, fauna, atmosfera, biodiversidade, águas, com os instrumentos
jurídicos de prevenção, de reparação, de informação e de participação.
Corroborando com essa visão ampliada, Milaré (2014) define Direito Ambiental
como sendo o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades
humanas que podem influenciar a qualidade e a sanidade do ambiente em todas as suas
16

Ritmos de origem africana, música sacra, canto gregoriano eram misturas presentes no meio dos indígenas e
jesuítas. Na época de Império destacou-se o lundu, a música operística de Antônio Carlos Gomes (O guarani, O
escravo). Meados do séc. XIX “surgiram os conjuntos de chorões”, tinham como representantes Botelho e Reis.
Chiquinha Gonzaga, primeiro obra maestrinha brasileira, lançou a “Ó Abre alas”, classificada como marcha
carnavalesca e ganhando destaque principalmente no Rio de Janeiro (FIORILLO, 2010, p. 76).
17
“Influenciada pelo colonizador, destacou nos assuntos de viagens, terras, expedições, habitantes e seus
costumes. No século XVII destacaram-se Gregório de Mattos Guerra, Padre Vieira, Botelho de Oliveira, entre
outros. Na época da luz (Iluminismo), Caramuru (Frei Santa Rita Durão), Cartas Chilenas (Tomás Antônio
Gonzaga) foram obras importantes. Mais tarde, Gonçalves Dias, José de Alencar, Casimiro de Abreu, Bernardo
Guimarães (séc. XIX), Aluísio Azevedo (naturalismo), Olavo Bilac (parnasianismo), Machado de Assis
(realismo) ganharam espaço”. (FIORILLO, 2010, p. 77).
18
“Desenvolvido primeiramente em espaços sacros, ganhou impulso na Bahia no final do século XVIII. O
Teatro São João, primeiro grande teatro de ópera do Brasil, foi construído em 1812.” (FIORILLO, 2010).
19
“Difundida com o balé pela Corte Portuguesa - apresentado com o espetáculo em 1813 na Bahia foi uma das
performances da época. Capoeira era outro tipo, misturado com a ideia de resistência escrava.” (FIORILLO,
2010, p. 77).
20
Para Fiorillo (2010), o rococó mineiro (Manuel da Costa Ataíde) marcou as primeiras três décadas do séc.
XIX.
21
STF: ADI 3.540- MC, Rle. Min. Celso de Mello. DJ 03/02/06, p. 528.
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dimensões e gerações. Independente do conceito propriamente dito, certa é a necessidade
eminente de se preservar e proteger o meio ambiente para as atuais e futuras gerações.
2.1 O Meio Ambiento como Direito Fundamental

O direito ao meio ambiente, correlacionado ao direito à cidadania, sadia qualidade
de vida, saúde, informação e à propriedade, é conceituado pela doutrina marjoritária como um
direito metaindividual difuso, transindividual, indisponível, inalienável, impenhorável, de
relevante interesse público, natureza indivisível e solidária, enquadrando-se como direito da
terceira geração, com titulares indeterminados e indetermináveis.
Quanto ao enquadramento do meio ambiente como direito fundamental, é traçada
sua genealogia a partir do direito à vida, de primeira geração, relacionado às liberdades
clássicas, direitos civis e políticos, do direito à saúde, de segunda geração, ligado a direitos
sociais, econômicos e culturais.
Verifica-se, portanto, certa dificuldade em categorizar o direito ao meio ambiente
como fundamental. Costa e Sampaio (2015) atribuíram essa dificuldade ao fato do meio
ambiente ser de todos, como explicado a seguir.
Em se tratando de um “direito coletivo” ou “bem comunitário”, o meio ambiente
sadio não poderia ser considerado tecnicamente um direito de status fundamental. A
prova disso seria dada pela impossibilidade de, como bem de todos, ser salvaguarda
da minoria em contraposição à maioria. Essas dificuldades são, todavia, enfrentadas
pela constatação de que os efeitos nocivos da degradação ambiental recaem
especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis, incluindo populações mais pobres,
comunidades tradicionais e indígenas, minorias étnicas, mulheres, idosos e crianças.
Haveria uma espécie de divisão social do dano ambiental ou do ambiente poluído.
(COSTA; SAMPAIO, 2015, p. 788).

Para Costa (2013), não há qualquer dúvida de que é considerado um direito
fundamental, já que a própria Constituição da República enuncia que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo “todos” interpretado em dois sentidos:
individual - direito de cada um e, portanto, fundamental e subjetivo – e coletivo – atribuído à
presente e futuras gerações.
Na tentativa de solucionar essa divergência, Silva, R. (2016) sugere a
interpretação da Constituição a partir do entendimento de que o meio ambiente é elemento
fundamental sobre o qual se desenvolve a vida, sendo visto sob uma perspectiva humana, que
deve ser conservado no processo de desenvolvimento econômico e social.
Outro argumento que sustenta a tese de meio ambiente como direito fundamental
é a existência de um aparato processual com diversos instrumentos para sua reivindicação e
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aplicação, como a ação popular 22 , a ação civil pública 23 , o mandado de segurança 24 e o
mandado de injunção25.
Remetendo, ainda, à Constituição, especificamente ao parágrafo segundo do art.
5º 26, está prevista a possibilidade de se mencionar outros direitos e garantias fundamentais em
artigos da Constituição diversos do quinto, como, por exemplo, direitos decorrentes de
tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. Para coadunar o entendimento
adotado, pelas palavras de Silva:
O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, como matriz
de todos os demais direitos fundamentais do Homem, é que há de orientar todas as
formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que
ele é um fator preponderante, que há de estar acima de quaisquer outras
considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de
propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto
constitucional, mas, a toda evidência não pode primar sobre o direito fundamental à
vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É
que a tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através
dela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida. (SILVA, J. 2002. p.
70).

O objetivo de conceituar, discutir as subclassificações e delimitar entendimentos é
tornar mais clara a projeção, o contexto e a importância, em cada ciclo jurídico, sobre
determinado tema.
Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em
Estocolmo (1972) 27, busca-se a harmonia entre as subdivisões do meio ambiente classificado
como bem de relevância, sobretudo em termos futuros, em uma tentativa de alcançar o
“desenvolvimento sustentável”.
Sobre esse determinado tópico, o próximo subcapítulo irá apresentar uma
discussão mais aprofundada.
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Art. 5º, LXXIII, CRFB.
Art. 129, III, CRFB.
24
Art. 5º, LXIX, CRFB.
25
Art. 5º, LXXI, CRFB.
26
Artigos 5º a 17, CRFB.
27
A Conferência de Estocolmo 1972 teve como resultados (i) a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano,
com 26 princípios, além de um preâmbulo de sete pontos; (ii) um plano de ação para o meio ambiente, com 109
recomendações subdivididas em três grandes linhas de ação; (iii) uma resolução sobre aspectos financeiros e
organizacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas; (iv) a criação do Programa das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente (PNUMA).
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2.2 A importância do Meio Ambiente no panorama internacional: o Desenvolvimento
Sustentável

Na sociedade moderna, houve a tendência de mudança de consciência ética em
relação a diversos tipos de desafios levantados pelo desenvolvimento, principalmente quanto
aos seus avanços científicos e o progresso econômico.
Nessa perspectiva, Calgaro, Santos e Gardelin (2016) afirmam que a preocupação
deve comtemplar a preservação da biodiversidade natural e a procura de um crescimento
sustentado, em que a economia de mercado cresça de forma integrada e menos destrutivo.
O debate sobre desenvolvimento sustentável ganhou conotação com a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992. O
pioneiro na utilização de desenvolvimento sustentável no sentido de alcançar satisfação
constante das necessidades humanas e a melhoria da qualidade da vida humana foi Robert
Allen (1980).
Na Comissão Mundial para o Meio Ambiente (CMMAD - Comissão de
Brundtland), foi desenvolvido o relatório “Nosso Futuro Comum” contendo a definição de
desenvolvimento sustentável 28 como “aquele que atende as necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”
(CMMAD, 1991). Além disso, identificou um novo tipo de desenvolvimento e criticou o
modelo adotado pelos países desenvolvidos.
O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado em audiência na Comissão de
Relações Exteriores (CRE) reafirmou que a premissa dos três pilares (econômico, ambiental e
social) existe desde a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) Rio-92.
Considerando o desenvolvimento sustentável, devem-se agregar os componentes econômicos,
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O conceito de desenvolvimento sustentável surge para enfrentar a crise ecológica, sendo que pelo menos duas
correntes alimentaram o processo. “Uma primeira, centrada no trabalho do Clube de Roma, reúne suas ideias,
publicadas sob o título de “Limites do crescimento” em 1972, segundo as quais, para alcançar a estabilidade
econômica e ecológica propõe-se o congelamento do crescimento da população global e do capital industrial,
mostrando a realidade dos recursos limitados e indicando um forte viés para o controle demográfico (...). Uma
segunda está relacionada com a crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo, e se difundiu a partir da
Conferência de Estocolmo em 1972. Tem como pressuposto a existência de sustentabilidade social, econômica e
ecológica. Estas dimensões explicitam a necessidade de tornar compatível a melhoria nos níveis e qualidade de
vida com a preservação ambiental.” (JACOBI, 2003, p. 193). Assim, surgem para dar uma resposta à
necessidade de harmonizar os processos ambientais com os socioeconômicos, maximizando a produção dos
ecossistemas para favorecer as necessidades humanas presentes e futuras. Jacobi (2003) conclui sob a alegação
de que a maior virtude dessa abordagem é que, além da incorporação definitiva dos aspectos ecológicos no plano
teórico, ela enfatiza a necessidade de inverter a tendência autodestrutiva dos processos de desenvolvimento no
seu abuso contra a natureza.
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ambientais e sociais, que surgem como uma força integradora para qualificar a necessidade de
pensar em outra forma de desenvolvimento.
O desafio é, antes de tudo, um problema político e de exercício de poder, que
coloca em pauta a questão das instituições político-administrativas, da participação e do
processo político.
No que tange à sustentabilidade, implica dizer que, segundo Jacobi (2003), é
preciso definir limites para as possibilidades de crescimento e delinear um conjunto de
iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes
e ativos por meio de práticas educativas e de um processo de diálogo informado, reforçando o
sentimento de responsabilidade conjunta e de constituição de valores éticos.
Acarreta, também, uma política de desenvolvimento para uma sociedade
sustentável que não pode ignorar nem as dimensões culturais, nem as relações de poder
existentes e muito menos o reconhecimento das limitações ecológicas, sob pena de apenas
manter um padrão predatório e precário de desenvolvimento.
A literatura sobre a política ambiental e o desenvolvimento sustentável parte do
pressuposto de que as políticas ambientais se distinguem significativamente de outras
políticas de caráter setorial, como as políticas sociais, agrária, de infraestrutura ou de
educação.
Enquanto nas políticas setoriais tradicionais parece relativamente fácil e evidente
a atribuição de interesses, de custos e benefícios a grupos ou indivíduos, e evidenciam-se,
portanto, mais claras e explícitas as características dos conflitos políticos e distributivos,
observam-se, no caso dos bens comuns ou difusos, inconsistências no que tange aos processos
econômicos, políticos e sociais. Podemos, pois, dividir em três pilares o desenvolvimento
sustentável: econômico, social e ambiental, que serão aprofundados posteriormente.

2.2.1 As vertentes do Desenvolvimento Sustentável

De acordo com Elkington (2001), criador dos pilares da sustentabilidade e
autoridade em responsabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável, na visão
convencional, o econômico se resume ao lucro da empresa. Entretanto, requer-se uma busca
de sustentabilidade econômica da empresa em longo prazo, ou seja, é necessário avaliar se as
atividades são economicamente sustentáveis.
Em uma visão simplista, ainda segundo o autor, a avaliação sob esse prisma e
considerando o conceito de desenvolvimento sustentável, tem que incluir critérios como o
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capital humano e intelectual que foram incorporados gradativamente ao entendimento de
capital econômico, além dos conceitos de capital natural e social.
A palavra “economia” deriva da junção dos termos gregos “oikos” (casa) e
“nomos” (costume, lei) resultando em “regras ou administração da casa, do lar”, como explica
Tiriba (2018). O pilar econômico traz o retorno do significado de “cuidar da casa”, aliando o
desenvolvimento à economia de forma equilibrada.
O pilar social consiste na perspectiva qualitativa dos seres humanos. Para Garcia
(2016), é a busca pelo equilíbrio entre as desigualdades sociais, por meio do nivelamento de
padrão de renda, acesso à educação, moradia, alimentação e dos recursos mínimos aos direitos
sociais previstos no texto constitucional. Em outras palavras, é o chamado capital humano de
um empreendimento, comunidade, sociedade como um todo.
Fukuyama (1996) afirma que é a aptidão que surge da prevalência da confiança
em uma sociedade e, dessa forma, a capacidade de as pessoas trabalharem juntas em busca de
um prol comum.
A sustentabilidade, de acordo com o autor, em longo prazo, pode ser verificada
pela relação entre os membros da sociedade. A transparência dessas relações gera resultados
coletivos, pois a consciência social aumenta a capacidade de redução da desigualdade.
O terceiro pilar é o ambiental, que se coaduna aos outros pilares sob uma versão
de responsabilidade. Leff (1996) defende que, com a crise ambiental, a economia se vê
obrigada a assumir sua responsabilidade na crescente degradação ecológica e na escassez de
recursos naturais.
O objetivo é a conciliação entre maior qualidade de vida para as pessoas com o
menor impacto ambiental possível, elevando a importância do meio ambiente e do Direito
Ambiental como instrumento próprio de preservação.
No que se refere à sustentabilidade, para Garcia (2016), não há como retroceder
nas conquistas econômicas relacionadas ao desenvolvimento alcançadas pela sociedade
mundial posto que o desenvolvimento econômico é necessário para a diminuição da pobreza
alarmante.
Diante tudo que foi explanado deve-se levar em consideração que o
desenvolvimento não precisa ser contrário à sustentabilidade. Claro que não. Desde
que se converta num deixar de se envolver (des-envolver) com tudo aquilo que
aprisiona e bloqueia o florescimento integral dos seres vivos. Dito de outro modo,
uma vez reconcebido, o desenvolvimento pode-deve ser sustentável, contínuo e
duradouro. (FREITAS, 2012, p.42).
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A princípio, praticamente toda atividade econômica tem impacto ambiental
negativo. Nesse aspecto, a empresa ou a sociedade deve pensar em termos de amenização e
compensação.
Segundo Elkington (2001), quando se pensa na pobreza, na escravidão e no
trabalho infantil, pode-se considerar que as iniciativas sociais tenham uma história mais ampla
que as ambientais.
No entanto, o autor afirma que as empresas precisam saber avaliar se são
ambientalmente sustentáveis e, para isso, é necessário determinar o significado de capital
natural, que pode ocorrer por duas formas principais: o “capital natural crítico”, fundamental
para a perpetuidade do ecossistema, e o “capital natural renovável ou substituível”, sendo
este, no entendimento do autor, os recursos naturais renováveis, recuperáveis ou substituíveis.
Importa, ainda, identificar o impacto das operações, avaliar a sustentabilidade de cada uma e o
seu resultado na natureza.
A maior dificuldade não está em elaborar o conceito de desenvolvimento
sustentável, mas sim em colocá-lo em prática. As empresas devem gerir o crescimento sempre
considerando os aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Há alguns critérios que precisam ser seguidos, como lista Almeida (2003):
democracia e estabilidade política; paz; respeito à lei e à propriedade; respeito aos
instrumentos de mercado; ausência de corrupção; transparência e previsibilidade de governos;
reversão do atual quadro de concentração da renda em esferas local e global.
Diante da complexidade do tema o ideal é buscar o equilíbrio, levando em
consideração a importância dos elementos naturais como primordiais para a manutenção da
própria espécie. A consciência coletiva tende a ser o referencial para a noção do certo e do
errado, dos limites e dos objetivos.

2.3 O Direito Ambiental em um diálogo com outras ciências

Sua Santidade Papa Francisco, no início da obra Carta Encíclica Laudato SI,
propõe uma reflexão sobre o cuidado da casa comum, demonstrando preocupação a respeito
do futuro.

Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos
construindo o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos,
porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e
têm impacto sobre todos nós. (FRANCISCO, 2015, p. 13-14).
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A presente pesquisa tem como proposta, alinhada ao objetivo central, o incentivo
ao debate proposto pelo Papa Francisco. Em termos de diálogo, urge fazer uma ligação com
Luís Alberto Warat, que concentrou seus estudos na Semiótica Jurídica 29 , cujo foco era a
linguagem, motivado por autores como Wittgenstein, e opondo sua obra ao positivismo
extremado de Hans Kelsen, por ter esse último, em seus tratados, relegado à sociedade às
margens da razão jurídica, como explica Rocha, L. (2012).
A obra de Warat (1997) reforça a importância da livre manifestação e do diálogo,
além da socialização das fontes e formas do Direito 30. A partir dessa relevância, é criada uma
de suas mais representativas alegorias, responsável pela junção do Direito e dos aspectos da
Teoria de Jung.
O autor afirma que a sociedade moderna patriarcal tolheu todas as formas de
diálogo deixando somente para o papel do homem “masculino” 31 juiz, a voz para a solução
final de conflitos, portanto, afastando a presença do feminino nos moldes das formas
preferenciais de resolução em todas as esferas de conflitos.
Para Ferrareze (2017), a teoria psicanalítica de Jung que aborda a lógica do yinyang32 afirma que a ausência do feminino causa as adversidades e complicações relacionadas
ao ego com a exaltação do masculino, resultado em um ser conflituoso e não disposto ao
diálogo, que é a base de qualquer relação, jurídica ou não.
Resta aos envolvidos a aceitação de uma decisão realizada por um terceiro, dito
imparcial e com autoridade pública, para resolver qualquer que seja a questão suscitada,
formando uma relação “vencedor-perdedor”, no lugar do ideal win-win (vencedor vencedor)33.
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Segundo o autor, a semiótica é entendida como “a teoria geral de todos os signos e sistemas de comunicação.
Sendo o signo a unidade de análise de qualquer sistema linguístico, representado por dois elementos: um
indicador e um indicado" (WARAT, 2010, p.39).
30
O autor era um forte defensor do “Direito achado na rua”, escola insurgente em Brasília que se contrapõe aos
ensinos da dogmática positivista.
31
Entre frustrações passadas e fortes esperanças não dispenso a chance de expressar-me no desenrolar do meu
lado surrealista que é feminino, ecológico e contradogmático, minha escrita é de um pobre amador no trânsito de
um milênio para as sociedades que serão quotidianamente tomadas pela informatização (WARAT, 1997, p.179).
32
Para Jung, o yin composta do anima está para o apelo intuitivo, enquanto o yang (animus) está para o racional.
Os excessos ocasionados pelo animus foram provocados pelo crescente individualismo da sociedade ocidental e
seu patriarcado, ambos motivados por questões ligadas à religião. Segundo Warat, essa relação pode ser vista
não somente na psique humana, mas também na sociedade e seus fenômenos.
33
“É o uso do diálogo, da escuta, da aceitação dos pontos de vista ‘dos outros diferentes de mim’, da
compreensão e da negação completa do recurso à violência, quer seja verbal, física ou não verbal (quem não
reconhece o desprezo ou arrogância como uma forma ostensiva de magoar e agredir) que se constituem como
uma mais-valia para um desfecho ‘win-win’ do conflito, em que todos ganham e ninguém sai vencido.”
(DOMINGOS; FREIRE, 2009).
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Entretanto, tal concepção atualizou-se com o passar dos anos, restando para a
atualidade, e para o objetivo desse trabalho, a ideia de que é necessário o exercício do diálogo
para a resolução de conflitos como diretriz e mecanismo principal. Ademais, seria o juiz o
personagem que atuaria, incentivaria e exerceria essa forma de comunicação, trazendo para o
mundo jurídico as vantagens de uma negociação entre os envolvidos.
Portanto, a ressignificação do perfil, do papel e das responsabilidades do Estadojuiz à luz da necessidade pelo diálogo em prol de decisões preventivas ou inibitórias
especialmente na seara do Direito Ambiental, seria a busca pelo encaixe de uma autoridade
em conformidade com os anseios sociais.
Dessa forma, utilizam-se pensamentos dos jusfilósofo que revolucionaram o
ensino jurídico, principalmente no Brasil, para abrir este debate e desmistificar conceitos
ainda tão arraigados.

Certamente não se pode falar de uma ética da preservação da existência sem ver que
o sentido de sua solução está na tentativa de formação de um novo modelo de
homem. Um homem apto para desfazer a armadilha que está presente em cada
subjetividade institucionalmente produzida. (WARAT, 1997, p. 37).

Nesta linha de raciocínio e com as informações já suscitadas, é possível avançar
para a parte mais técnica do trabalho sem perder o foco principal: buscar responder se o
Estado poderia ser responsabilizado diante de uma negativa de tutela inibitória no Direito
Ambiental e qual seria o panorama por detrás de uma decisão proferida pelo juízo, em uma
tentativa de ressignificar essa figura social.

31
3

A TUTELA INIBITÓRIA NO PLANO COLETIVO DENTRO DO DIREITO
BRASILEIRO
A tutela do direito é o resultado que o processo proporciona ao autor no plano do

direito material visando resguardar direitos. A tutela inibitória é uma forma de tutela que tem
o foco voltado para o futuro, já que seu objetivo é impedir a prática de um ilícito, sua
repetição ou sua continuação. A tutela inibitória surgiu com o fenômeno do
neoprocessualismo, observado por notáveis mudanças nas formas como os meios de tutela
dos direitos materiais eram prestados e das mudanças na relação entre Estado e sociedade.
Para aclarar a ideia da tutela inibitória, primeiro é preciso compreender que o ato
ilícito e o dano não são conceitos equivalentes. O ilícito, para Marinoni (2012), é aquele ato
contrário ao direito, e o dano é a consequência previsível ou não de um ato que é contrário ao
direito. A tutela inibitória, com seu cunho preventivo, tem como seu pressuposto o ato ilícito,
e não o dano.
Essa forma de tutela está voltada para o futuro, para impedir que o direito sofra
uma violação, voltando a ser violado, ou que continue sendo violado, partindo de
pressupostos bem diversos da tutela clássica, na qual o dano já ocorreu.
A tutela inibitória no direito brasileiro destina-se, conforme alega Spadoni (2007),
a evitar que ocorra a ameaça ou a violação do direito material, de forma direta ou indireta,
dispondo de instrumentos processuais para que seja efetiva a proteção de direitos. Dessa
forma, Marinoni (2012) a conceitua como tutela jurisdicional idônea à prevenção do ilícito.
Com esse caráter preventivo, a tutela inibitória é uma providência jurisdicional
que não visa reparar, a ressarcir ou a reintegrar um direito violado os danos ocorridos, e
devido a essa essência, se adequando aos direitos de cunho não patrimoniais, sensíveis e
imensuráveis no que tange à quantia.
Com tais considerações, o objetivo deste capítulo é discutir a respeito das noções
puramente processuais da tutela inibitória para, mais adiante, ser possível a compreensão da
sua importância no Direito Ambiental.
3.1 A Tutela Inibitória e suas especificações

Ponto de crucial importância para os doutrinadores Braga Netto (2014) e Marinoni
(2012) é a diferenciação entre os institutos do ato ilícito e do dano em si, que por vezes são
confundidos.
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O ato ilícito é o ato contrário ao direito, ao ordenamento jurídico. Já o dano é a
simples consequência eventual de um ato que contraria o direito, ou seja, de um ato ilícito.
Por uma análise temporal percebe-se que a atenção da tutela inibitória não está no dano
causado, mas sim em impedir a ocorrência do que poderá causar esse dano. O dano é
elemento essencial no caso de tutela ressarcitória, porém não é necessário para a tutela
preventiva. Em outras palavras, pode ocorrer o ilícito e não o dano em si, sendo adequada a
utilização de uma tutela preventiva e não ressarcitória. É prescindível a análise do dolo e da
culpa.
O dano não integra o conceito de ilícito civil, sendo apenas um antecedente
normativo. Dessa forma, em termos de eficácia, para Braga Netto (2014), os atos ilícitos
dividem-se em: (i) indenizante, cujo dever é indenizar ou reparar; (ii) caducificante, que tem
como resultado a perda de um direito; (iii) invalidante, que resulta na invalidade do direito,
seja total (nulo) ou parcial (anulável) e (iv) autorizante, que autoriza a prática de determinado
ato em detrimento de outrem.
O fundamento, ou seja, a razão de ser da tutela inibitória está disposta na
Constituição da República Federativa do Brasil, prevendo que a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário, a lesão ou ameaça de lesão a direito, garantindo a existência de uma
técnica processual capaz de prestar efetivamente a tutela dos direitos 34 , sendo vedado ao
Judiciário abster-se de analisar qualquer demanda. Similares orientações provêm do artigo 84
do CDC e artigos 294, 297 e 497 CPC/15, dispositivos que alicerçam as bases para a
prestação da tutela inibitória.
Dessa forma, o pressuposto da tutela inibitória seria apenas a probabilidade da
prática de um ato ilícito, ou de sua repetição ou continuação. O novo enfoque em direitos de
terceira geração, coletivos e com uma noção mais altruísta, impulsionou mudanças no sistema
legislativo, criando adaptações aos vigentes direitos.
A tutela inibitória é uma espécie de tutela específica que busca atender aos
direitos mais importantes na sociedade atual. De caráter difuso, coletivo ou individual
homogêneo, titularidade certa ou indeterminável, a proposta é manter a integridade do direito
por meio de um instrumento que tenha capacidade para sustentá-lo.
As três espécies da tutela inibitória são: impedir a prática, a repetição ou a
continuação do ilícito. Neste sentido, Marinoni (2015) explica que a inibitória funciona por
meio de um ato decisório proferido pelo juiz capaz de impedir a prática, a repetição ou a

34

Art. 5º, XXXV, CRFB.
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continuação do ilícito, permitindo a identificação do fundamento processual desta tutela dos
artigos 461 do CPC/73 (atual redação do artigo 497 do CPC) e 84 do CDC.
Para fins probatórios, o aspecto que distingue as modalidades constitui-se no ato
ilícito em si e em seu aspecto temporal (se já ocorreu, se irá ocorrer ou se repetirá).
Entretanto, como será explicado posteriormente, a tutela inibitória não depende de prova, e
negar a prestação jurisdicional seria violação a preceitos fundamentais de acesso à justiça e do
devido processo legal.
Nessa linha de raciocínio, o parágrafo único do art. 497 do CPC35 descreveu a
tutela destinada à "remoção" do ilícito, para ocasiões em que os efeitos do ato ilícito se
prolongam no tempo. Portanto, a diferenciação entre ato contrário ao direito e dano não só
demonstra que os institutos não são equivalentes como permite a configuração de tutelas
jurisdicionais que, sem nada dever ao dano, dirigem-se contra o ilícito futuro e passado.
3.2 Aspectos processuais da Tutela Inibitória no ordenamento brasileiro
Esclarecida a diferença entre o dano e o ato ilícito, avança-se para o entendimento
dos aspectos clássicos processuais da tutela inibitória.
No próximo tópico serão abordados os dispositivos legais que trazem os
fundamentos e pressupostos no ordenamento jurídico, além dos critérios técnicos da parte
probatória, da possibilidade de fungibilidade e reversibilidade e do instituto da tutela inibitória
antecipada.
3.2.1 A Tutela Inibitória no Código de Processo Civil
A tutela inibitória é requerida via ação inibitória e constitui verdadeira ação de
cognição exauriente, podendo também ser concedida por tutela antecipada. O Código de
Processo Civil de 1973 abriu precedentes para a possibilidade de tutelas diversas das clássicas
no artigo 461.
O caput36 já era prevista a concessão de tutelas específicas em ações que visavam
à obrigação de fazer ou não fazer, além de providências que assegurassem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.
35

“Art. 497. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência
de culpa ou dolo.” (BRASIL, 2015).
36
“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado
prático equivalente ao do adimplemento.” (BRASIL, 1973).
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O primeiro parágrafo 37 demonstrava a importância em buscar o resultado que
equiparava ao status quo ante, evitando ao máximo a conversão em perdas e danos. A tutela
poderia ser concedida inclusive liminarmente, sendo relevante o fundamento para a demanda
e justificativa do receio de ineficácia do provimento final, conforme previsto no parágrafo
terceiro.
Além disso, para que a tutela fosse cumprida, o juiz detinha a liberdade para
determinar medidas necessárias como imposição de multa, busca e apreensão, remoção de
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, inclusive com
requisição de força policial, apresentando-se como exceção ao princípio de que a
sentença deve ficar adstrita ao pedido. No atual CPC, a redação do artigo 461 foi transferida
em sua totalidade para o artigo 46738.
O parágrafo único esclarece o objeto para aplicação da tutela inibitória, indicando
as três modalidades existentes39. Da mesma forma o antigo art. 461-A foi recepcionado pelo
CPC de 2015 com a mesma redação no art. 49840 bem como o parágrafo primeiro do anterior
artigo 461 virou 49941 e o parágrafo segundo se transformou em art. 50042 do CPC.
Rodrigues, M. (2008), assim como grande parte dos doutrinadores, defende que o
art. 461 do CPC43 abarca, além da tutela preventiva específica, a tutela reparatória específica
(in natura) e a tutela reparatória genérica (em pecúnia), haja vista a inserção das duas no
caput do artigo (resultado prático equivalente).
Compreendidos os pressupostos da tutela inibitória, verifica-se que o
procedimento inibitório é sumário, pois trata apenas da questão do ato ilícito, contribuindo
para a celeridade necessária para resguardar o direito ameaçado. Nesse sentido, é essencial o
entendimento do direito material em si, elidindo a análise do elemento subjetivo (dolo e
culpa), além de alegações e provas que não digam respeito ao foco da tutela. Ademais, é um
37

“Art. 461. § 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a
tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.” (BRASIL, 1973).
38
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente”. (BRASIL, 2015).
39
Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou
a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano, da existência de culpa ou dolo.
40
“Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o
cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela
quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu,
este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.” (BRASIL 2015).
41
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” (BRASIL 2015).
42
“A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu
ao cumprimento específico da obrigação.” (BRASIL 2015).
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E, consequentemente, artigos 467, CPC e 84 do CDC pela redação similar.
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procedimento que permite uma tutela antecipada e demanda uma sentença com os meios para
torná-la eficaz, principalmente sob pena de multa.
A demarcação dos pressupostos da tutela é relevante justamente porque os artigos
que fundamentam a sua prestação abrem precedentes para diversos tipos de tutela de acordo
com a necessidade do direito material. Dessa forma, determinado esclarecimento elimina a
possibilidade de averiguação de questões que não são necessárias ou não podem ser
discutidas, garantindo a adequação ao direito material tutelado.
Cabe ressaltar que a similaridade da redação do artigo do CDC em relação ao
CPC resguarda a diferenciação quanto ao campo de atuação. Com o CPC, a tutela preventiva
pode ser aplicada a todos os interesses difusos e coletivos, além dos relativos aos
consumidores. Incluída nesse sistema de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,
há a Lei da Ação Civil Pública 44 que trouxe a noção de proteção coletiva no artigo 1145.
Todavia, era uma noção primária, abordando apenas as espécies de remoção de ilícito e a
modalidade de impedimento da repetição da tutela inibitória. Foi aperfeiçoada, em termos
processuais, com o advento da Lei 8.078/9046 nos artigos 84 e 90. Desse modo, esta foi a
base para a proliferação e aperfeiçoamento do sistema de tutela coletiva dos direitos.
Esses dispositivos não constituem, entretanto, o fundamento da tutela inibitória,
presente no art. 5º, XXXV da CRFB, estabelecendo que o princípio e a garantia do acesso à
justiça podem ser utilizados, inclusive frente à ameaça de lesão de direito.
Portanto, a tutela inibitória tem conteúdo satisfativo, alcançando seu objetivo no
impedimento da ocorrência do ilícito, repetição ou continuação e, consequentemente, na
proteção de direitos muitas vezes não patrimoniais. A sua essência é preventiva e com isso
possui uma restrição natural no campo probatório, resultando em uma prestação jurisdicional
mais célere e efetiva para o propósito ao qual se funda.

44

Lei 7.347 de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e
dá outras providências.
45
“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).
46
Código de Defesa do Consumidor.
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3.2.2 A diferença entre Ilícito e Fato Danoso
A tutela inibitória visa ao ato ilícito em si, nas suas modalidades temporais já
discutidas. Assim, não se atenta para o dano causado, mas para impedir a ocorrência do que
pode causar esse dano.
No caso da configuração da obrigação ressarcitória o dano é requisito
indispensável, porém não o é no caso de inibição do ato ilícito. Dessa forma, o estudo do dano
não é o objeto do presente estudo. Entretanto, sua conceituação e abordagem, mesmo que
sumárias, são necessárias.
No que tange à concorrência desleal abordada na estrutura normativa italiana, não
há unanimidade entre os doutrinadores. Na interpretação de Marinoni (2015), o Código
italiano prevê três formas de tutela: ressarcitória, reintegratória e preventiva. A título de
exemplo, o tema demonstra impacto na sociedade, quanto à diferenciação entre ato contrário
ao direito e dano.
Diante da concorrência desleal, é medida a relevância da retirada de circulação no
lugar da indenização pura e simplesmente pelos danos causados. A preservação da marca e de
tudo representado por ela no mercado configura a sobrevivência da empresa e o valor que
pode ser recebido em forma de compensação ou ressarcimento de danos jamais alcançaria a
história, essência, personagens envolvidos, a força do trabalho e o símbolo de determinada
marca perante uma sociedade. Portanto, é nesse tipo de caso que a tutela específica, seja
inibitória ou de remoção de ilícito, é adequada.
Parafraseando Espinoza (2012), dano advém da expressão latina damnum iniuria
datum47, surgida aproximadamente no ano 286 a.C. com a Lei Aquília, relacionado ao ataque
à integridade do bem, geralmente de conteúdo econômico.
A doutrina tradicional defende, de forma majoritária 48 , a responsabilidade civil
existente no caso de um dano (prejuízo), pois a finalidade seria a busca pela paz e pelo
equilíbrio social. O ordenamento jurídico 49 prevê o dano como elemento do ato ilícito, como
regra geral. Entretanto, Dias (2004) defende que o ilícito não está necessariamente associado à
produção de danos, mas surge e tem consequências civis, inclusive quando não há dano para
reparar.

47

A expressão relaciona-se ao ataque à integridade do bem, é um dano que irá gerar a obrigação de reparação do
prejuízo. (tradução nossa).
48
Schreiber (2007), Rodrigues, M. (2005), Stoco (2014), Leite (2003).
49
Artigo 186, CC.
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Determinado aspecto é que diferencia a tutela inibitória das tutelas clássicas. A
noção de dano como elemento separado e diverso de ato ilícito é o que possibilita e
fundamenta a ação inibitória, atenta aos direitos modernos.
Portanto, o pressuposto da tutela preventiva é a probabilidade da ocorrência de um
ato ilícito, constituído com a prática de um ato que seja contrário ao direito. Considerando o
foco da tutela preventiva (o ato ilícito e não o dano), é desnecessária também a demonstração
de culpa ou dolo. O elemento subjetivo não determina a constituição de um ilícito.
Dessa forma, havendo comportamentos invasivos a um ato normativo, mas não
produzem danos, surge a necessidade de uma tutela específica que não direcione para a lesão,
mas para o perigo, não para o ressarcimento, mas para a prevenção, alterando todo o
panorama legislativo.
3.2.3 Tutela Inibitória positiva e negativa
A tutela inibitória materializa-se na ação inibitória, sendo esta ação de
conhecimento e executiva, reconhecendo o direito material e gerando a obrigação da conduta
do réu, ou seja, obrigação de fazer e dar (tutela inibitória positiva) ou obrigações de não fazer
ou abster-se (tutela inibitória negativa).
A função da tutela inibitória, de acordo com Marinoni (2015), concretiza-se no
intuito protetivo, na atuação preventiva da tutela jurisdicional objetivando a proteção do
direito material, haja vista que em alguns casos a tutela repressiva se mostra absolutamente
ineficaz, como em direitos coletivos ou extrapatrimoniais.
Porém, é importante diferenciar as positivas das negativas. O provimento
adequado para conceder a tutela, ora fundamentado em uma obrigação de fazer ou tolerar, ora
de não fazer, é o que muda substancialmente a proteção a ser concedida no momento
decisório do juiz.
Em caso de ser necessária a tomada de uma atitude, a tutela será positiva.
Entretanto, em casos de prestação de abstenção ou de tolerância, é denominada tutela
negativa. Em outras palavras, o ilícito pode ser comissivo ou omissivo. Sendo comissivo, a
tutela é positiva e, no omissivo, negativa. Todavia, nada obsta que uma obrigação de não fazer
seja convertida em obrigação de fazer.
Para Marinoni (2015), a obrigação de não poluir pode ser transformada em
obrigação de instalar um filtro para evitar a poluição, atingindo o objetivo de proteger o bem
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ambiental. Assim, o juiz pode adequar o pedido à melhor forma de tutelar o direito material,
configurando a possibilidade de fungibilidade, a ser discutida posteriormente.
3.2.4 Do ato probatório na Ação Inibitória
Na ação inibitória não é necessário analisar o dano nem discutir a sua prova, ou
seja, se determinada norma proíbe o cometimento de uma conduta e se é provável que ocorra
sua violação, basta a alegação, sendo dispensada a prova do possível dano.
Dessa forma, limita-se a produção de prova à probabilidade da pratica do ato e “se
tal ato configura ilícito” (MARINONI, 2015, p. 113). Dentro da modalidade voltada para
impedir a repetição ou a continuação do ilícito, é preciso verificar se o ato cometido
anteriormente se enquadra como ilícito. No caso de ato que não foi praticado antes
(modalidade de impedir a prática do ato que nunca ocorreu), deve ser demonstrado que a ação
é ilegal, ou seja, contrária ao direito.
A última modalidade exige mais na hora de produzir provas, posto que nenhum
ilícito fora cometido anteriormente, diferente das outras espécies, nas quais é possível inferir,
com maior probabilidade, a continuação ou repetição no futuro.
Marinoni (2015) explica que, quando nenhum ilícito foi produzido, isto é, quando
não houver precedentes, o autor deve formar o convencimento do juiz por meio do fato
indiciário, prova indiciária, raciocínio presuntivo, presunção e juízo. Trata-se de oferecer ao
juiz fatos que ensejam hipóteses prováveis de se tornarem reais, visando impedir que
determinado ato se consume.
Para maior esclarecimento, fato indiciário seria o fato em si, o ato principal. A
prova deve recair sobre ele, provando a sua iminente existência. Esta é a particularidade da
prova indiciária: comprovar o que é considerado como indício. O raciocínio presuntivo é a
maneira pela qual o julgador direciona seus pensamentos a partir da demonstração do fato
indiciário, ou seja, é o meio que o leva a chegar a uma presunção. Em outras palavras,
Marinoni (2015, p. 115) explica que “o juiz, a partir de uma alegação de fato (fato indiciário)
e de sua prova, raciocina (de forma presuntiva) para chegar a uma conclusão (presunção).”.
O juízo final, por outro lado, seria a definição de sentença, podendo coincidir ou
não com a presunção, ou seja, cada prova indiciária pode levar a uma conclusão e o conjunto
seria o juízo final, improcedente ou procedente. Ainda, não se confunde com o juízo
provisório, adquirido no caso de tutela antecipatória.
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Em alguns casos, para que o juízo final seja formado, é necessário o juízo
instrumental, ou seja, o mecanismo de prova para convencimento do juiz. Dessa forma, a
prova pericial seria o juízo instrumental para auxiliar no raciocínio presuntivo do magistrado.
Entretanto, na ação inibitória é prescindível alegar o fato indiciário, bastando a
alegação de que há a ameaça do possível ato ilícito. Não cabe ao autor provar os fatos que
indicam a probabilidade do ato, embora facilite na elaboração da presunção. Importa ressaltar
que os fatos indiciários e as provas indiciárias devem ser relacionadas ao mérito da questão,
sob pena de indeferimento. Assim, cabe ao juiz valorar a credibilidade das provas de acordo
com seu senso comum, conforme artigo 375 do CPC50. Marinoni explica:

Nestes casos, o juiz socorre-se do senso comum, e particularmente no que interessa
ao raciocínio que pode dar origem à presunção, ao partir de um fato indiciário para
chegar ao fato principal, vale-se de conhecimentos que devem estar fundados
naquilo que comumente ocorre na sociedade ou que possuem fontes idôneas e
confiáveis. (MARINONI, 2015, p. 117).

No caso do ato nunca ter sido cometido, o raciocínio presuntivo não é exato e
seguro, como nas outras modalidades, ou seja, pode ser falho por tomar premissas e partir de
conhecimentos comuns e subjetivos que não condizem com a realidade.
Portanto, diante da possível falibilidade humana e científica, erros podem ocorrer
e decisões podem ser tomadas, levando a prejuízos e a danos irreparáveis. Nesse cenário, o
ideal seria guiar-se pelas diretrizes axiológicas, abrindo precedentes para decisões mais
seguras e diminuindo a margem de possíveis equívocos.
3.2.5 Tutela Inibitória Antecipada
A importância da antecipação da tutela inibitória é decorrente da necessidade da
eficácia no mundo jurídico. A tutela antecipada tem disposição específica no art. 497 do CPC,
sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do
provimento final será lícito ao juiz conceder a tutela antecipada em sede de ação inibitória.
Para a concessão da antecipação da tutela são necessários alguns requisitos como observa
Arenhart:
A fim de permitir a proteção initio litis o interesse ameaçado, ou mesmo antes da
proteção final e definitiva, basta que a parte apresente indicativos (novamente com
base em juízo de aparência) da impossibilidade de aguardo da decisão definitiva,
porquanto a ameaça de lesão ao direito mostra-se premente – havendo probabilidade
50

“Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”
(BRASIL, 2015).
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de que venha a acontecer antes de completado o iter necessário para a tutela final.
(ARENHART, 2003, p. 301).

Deve ser demonstrado, portanto, apenas a fumaça do bom direito, ou seja, a
probabilidade de o ato ilícito ser cometido. O juízo deve recair sobre o ato em si e na
probabilidade de ocorrência antes da sentença, e não sobre o dano. O artigo 300 do CPC
prevê a tutela de urgência e seus pressupostos. Aborda-se a questão de perigo de dano, que no
caso da tutela inibitória, será considerado como probabilidade de ocorrência do ilícito. Quanto
ao risco ao resultado útil do processo, espera-se a tutela contra o ilícito, simplesmente.
O objetivo da tutela inibitória antecipada é impedir que a demora na outorga do
provimento final venha a inviabilizar a proteção inibitória que se requer. Por se tratar de
concessão de tutela em um menor tempo, analisa-se a questão probatória, possibilitando o
deferimento na forma antecipada apenas com a probabilidade do direito presente. Deve ser
considerado o princípio da proporcionalidade, exaltando o direito mais caro no caso concreto,
impondo ainda, o menor gravame possível ao outro bem tutelado.
O momento de concessão da tutela pode ser inclusive, antes do contraditório. O
artigo 1012, § 1º, V do CPC trata da decisão de eficácia imediata, tendo a sentença efeitos
logo após a sua publicação quando confirmar, conceder ou revogar tutela provisória.
No caso de o autor não dispor de prova capaz de convencer o juiz da presença dos
requisitos essenciais, pode ser demonstrado por justificação prévia, com o objetivo de
alcançar o juízo de probabilidade, permitindo a tutela antecipada.
Com isso, na interpretação de Silva, R. (2016), a linha de raciocínio do
magistrado, ao conceder ou negar a tutela antecipada inibitória ou ao alterá-la posteriormente,
deve ser a efetividade da proteção jurídica, sendo o objetivo central da tutela inibitória em si.

3.2.6 Irreversibilidade e Fungibilidade

É mister salientar que a tutela inibitória antecipada concorre com o perigo da
irreversibilidade, item discutido desde o art. 273, §2º do CPC de 197351. Nesse caso, é preciso
analisar o princípio da probabilidade. Marinoni (2015) defende que a alegação de obstáculo
sobre a irreversibilidade é contraditória, haja vista que o pedido de tutela inibitória antecipada
sempre pressupõe um direito que pode ser lesado em contrapartida com um direito do réu que
pode ter prejuízos. Seria “desprezar a obviedade de que não tem cabimento impedir a tutela
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Atual art. 300, § 3º do CPC.
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adequada de um direito provável para se proteger um direito improvável.” (MARINONI,
2011, p. 226).
Dessa forma, se o autor requer a cessação de atividades de uma empresa que está
causando danos ao meio ambiente por gases eliminados em uma das etapas do produto, nada
obsta que o juiz ordene a instalação de um equipamento que seja capaz de diminuir ou
neutralizar a poluição. Basta, portanto, que a medida seja suficiente para tutelar efetivamente
o direito ameaçado.
No caso de perigo de irreversibilidade recíproca, isto é, se houver o fator
irreversibilidade para ambas as partes, denegando ou concedendo, anula-se a irreversibilidade,
deixando de ser um obstáculo a ser considerado.
Quanto à fungibilidade, a tutela inibitória apresenta-se como exceção ao princípio
da congruência e aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, não se atendo ao pedido formulado
pelo autor e possibilitando ao magistrado um campo de discricionariedade mais amplo. O
importante é a adequação ao direito material no tempo em que for analisado e que houver
necessidade, respeitando os limites da obrigação primária. Dessa forma, pode ser ampliada,
minimizada, sofrer alterações no cerne pelo agente público, que tem a liberdade para proteger
a pretensão, considerando a medida menos prejudicial para a outra parte.
Determinada possibilidade encontra-se fundamento no poder geral de cautela,
exposto nos artigos 301, parágrafo único do art. 305, 497, 536, todos do CPC e 84 do CDC. O
juiz pode determinar medidas diferentes das solicitadas pelo autor, desde que garanta
resultado prático equivalente ao que seria obtido no caso de adimplência ou que não existisse
a ameaça ao direito.
Todavia, com a grande responsabilidade conferida ao magistrado, há critérios para
sua utilização, visando elidir o abuso de poder. O princípio da necessidade é aplicado para
trazer o equilíbrio à medida solicitada pelo autor e à medida adequada ao caso concreto,
observando o menor prejuízo para satisfação da tutela requerida, sendo classificado por
Marinoni (2015) como meio mais idôneo.

3.3 A Tutela de Remoção do Ilícito

A tutela inibitória direciona-se para a ação ilícita continuada, tendo em vista que
nesta a conduta ilícita, que se repete, configura a necessidade de aplicação da tutela
preventiva, a fim de evitar o resultado. Por outro lado, nos casos em que os efeitos do ilícito
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perpetuam no tempo e não há o que prevenir, haja vista a concretude da conduta, a hipótese é
de remoção do ilícito.
Desse modo, para Marinoni (2015) a tutela inibitória antecipada requer a
probabilidade da prática de ato contrário ao direito (durante o tempo necessário a definição da
ação inibitória), ao passo que a tutela de remoção antecipada requer a probabilidade da prática
de ato ilícito. Explica-se:
Exemplificando: a produção de fumaça poluente constitui agir ilícito continuado.
Isto é, a ilicitude pode ser medida pelo tempo em que a ação se desenvolve. Nessa
hipótese, há como usar a ação inibitória, pois o juiz pode impedir a continuação do
agir. Porém, no caso de despejo de lixo tóxico em local proibido, há ato ilícito – que
depende apenas de uma ação – de eficácia continuada. Neste caso, basta a remoção
do ilícito, ou melhor, que a tutela jurisdicional remova o ato já praticado para que,
por consequência, cessem os seus efeitos ilícitos. (MARINONI, 2015. p. 06).

A tutela de remoção do ilícito volta-se contra o ato já praticado, cujos efeitos
estão presentes. Destina-se a um ato passado, bastando provar a ocorrência dele, diferente da
inibitória, sendo necessária a comprovação da probabilidade de que ele venha ocorrer. De
acordo com Sartorio (2007, p. 42), “na tutela de remoção do ilícito existe um caráter
eminentemente reparatório, sua prestação é contra o ato consolidado, havendo, nisso, desejo
de reparar, e no máximo, de prevenir contra maiores danos futuros, e não contra ilícitos
futuros.”.
Essa espécie de tutela caracteriza-se por ser posterior ao ilícito, mas geralmente
anterior ao dano, sendo preciso estudá-la de maneira separada, dada a sua particularidade. A
tutela de remoção do ilícito, portanto, objetiva a remoção ou eliminação da causa dos efeitos
prolongados. Assim como a tutela inibitória, a remoção de ilícito prescinde de culpa ou dolo.
De toda forma, ambas as tutelas (inibitória e de remoção) buscam a efetividade da norma e
não a análise do dano em si e de suas consequências.
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4

A TUTELA INIBITÓRIA NO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
O Estado liberal clássico 52 tinha um papel bem delimitado acerca de sua postura

para com o mercado e a economia. De maneira geral, a posição não intervencionista
assegurava as liberdades dos cidadãos na esfera privada. No sentido formal 53, o objetivo era
dar tratamento igual a todos. Tal postura afetou os três poderes e, para Marinoni (2015), o
Estado-juiz devia se ater à letra da lei, proferindo-a em casos concretos sem autonomia para
encarar a realidade social. Julgar de outra maneira era, para Montesquieu (1748), proferir uma
opinião particular do juiz, que deveria ser neutro e imparcial.
A expressão “boca da lei” surgiu nesta época, atribuindo a característica de mero
aplicador da lei ao juiz, ou seja, conforme Montesquieu (1748, p. 160), “mais que a boca que
pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua força nem
seu rigor”.
A jurisdição, sob o parâmetro de Estado Liberal e do princípio da separação dos
poderes, tinha como função ser instrumento para reparar o dano ocorrido, não sendo
considerada qualquer forma de tutela preventiva. O conceito de ação pode ser explicado com
as palavras de Chiovenda (1993, p. 6-10) “potestade intrínseca ao direito de reagir contra uma
violação, sendo a actio sinônimo de obligatio". Nesse sentido, a função de reparar era
garantida com o caráter puramente patrimonialista dos direitos, sendo a preocupação
dominante da época.
A adesão ideológica das ideias iluministas ao modelo liberal determinou a
prevalência do mesmo modelo no sistema processual, tendendo a privilegiar determinados
direitos em face da intervenção estatal e da separação de poderes. Para Seberna (2004), tal
premissa concebeu a ação em uma relação direta com o direito material, o que Chiovenda
(1993) denominou por mista ou impura 54 , assim como Savigny (1878) disserta sobre a
ausência de autonomia do direito de ação, posto como intrínseco ao direito material. Havia a
tendência da predominância do direito material, sendo conduzido à medida que era violado,
para que, assim, surgisse o direito de ação.
52

Para Marinoni (2015), o constitucionalismo liberal, marcado a partir do movimento iluminista, predominante
no século XVIII, tinha como finalidade central a redução do intervencionismo do Estado na economia e nos
assuntos sociais, visando à garantia das liberdades individuais e da propriedade privada.
53
Expressa os valores de um modelo institucional de Estado de matriz liberal e que as novas sentenças estão
ligadas à confiança que o poder judiciário conquistou na estrutura do Estado.
54
A doutrina chiovendiana tinha como preocupação a construção de um ramo autônomo, isolando o direito
processual do material.
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No entendimento de Seberna (2004) e Rapisarda (1987), deve haver a violação do
direito como requisito para estabelecer e concretizar o conceito de ação. A autonomia dessa
garantia vem argumentada, entretanto, sobre a concepção de que ação não prescinde de um
direito e sua violação, podendo existir a partir de uma pretensão sem concretude, seja ameaça
por meio da ameaça ou da prevenção propriamente dita. O direito subjetivo foi construído
mediante a estimulação de mudança de postura do Estado para com a sociedade, buscando
maior intervenção.
No mesmo período, predominou o sistema trinário das sentenças 55 , começando
pela sentença declaratória, que, assim como a atividade judiciária, apenas confirmava o direito
alegado pelas partes, de acordo com o texto da lei. A sentença condenatória, além de declarar
o direito, aplicava uma sanção pelo não cumprimento voluntário de um acordo legal ou
contratual, enquanto a constitutiva, alterava a situação jurídica anterior.
As sentenças condenatórias, declaratórias e executivas, previstas no ordenamento
jurídico, mesmo sendo adequadas para os interesses privados e de cunho individual, não eram
eficientes para as demandas criadas a partir do modelo de risco, como explica Beck (2010).
O Poder Judiciário para Montesquieu (1748) é um poder nulo que deve se limitar
a aplicar a lei pura e simplesmente. Por essa razão, reduzia o Poder Judiciário a um único
instrumento: a “boca da lei”, ou seja, aquele que pronuncia as normas estabelecidas pelo
legislador. Dessa forma, a atividade judiciária era minimamente intelectual e não havia a
menor pretensão de criação de novos direitos.
Originalmente, a redução da participação do Estado pelo direito tinha como
objetivo a imposição de direitos individuais como liberdade e propriedade. Determinada
postura contribuiu para que a tripartição de poderes definisse as atribuições. De forma
resumida, a função legislativa criava e modificava o ordenamento jurídico, a função
jurisdicional assegurava a efetivação da legislação por meio de decisões individuais e a
função executiva concretizava com o cumprimento da legislação e das determinações
judiciais, nos seus termos e limites para atingir os objetivos administrativos estatais.
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“Reinou no Brasil, durante décadas, a tradicional classificação trinária das ações: declaração, condenação e
constituição. Essa construção foi alicerçada na doutrina alemã de Adolf Wach, ganhando respaldo, repita-se, da
maciça doutrina brasileira, tudo com apoio nas lições de Giuseppe Chiovenda. Contudo, essa orientação ganhou
reformulação com Pontes de Miranda, pioneiro na teoria quinária, a chamada "constante 15", ao classificar as
ações e as sentenças de acordo com a eficácia com um dos cinco elementos: declarativo, constitutivo,
condenatório, mandamental ou executivo. Independentemente das imperfeições que a tese de Pontes de Miranda
possa eventualmente apresentar, a verdade é que a classificação quinária foi introduzida em nosso sistema
processual vigente, com inegável e reconhecida parcela de contribuição para a superação da classificação
trinária.”(RODRIGUES, C., 2012).

45
Porém, a transformação da sociedade e do Estado, causada principalmente pela
percepção do quão complexa e conflituosa era a sociedade, desencadeou no surgimento dos
direitos sociais, ligados à participação, sobretudo. Foi trazida à tona a necessidade de
fortalecimento do sentimento constitucional, ou seja, para Barroso (2005), o respeito às
conquistas abarcadas na Constituição da República deveria mobilizar a coletividade para
avanços compreendidos com a superação da igualdade formal para Marinoni (2010)56.
A cultura processual do século XX é inaugurada com ao cunho publicista do
processo civil, de acordo com Chiovenda (1993), favorecendo o recebimento da noção de
tutela preventiva no sistema processual, juntamente, como afirma Rapisarda (1987), com a
afirmação do princípio da autonomia da ação.
A superação do positivismo para Barroso (2005) implicou à supremacia da
Constituição, surgindo a nova teoria do neoconstitucionalismo 57. Nesse modelo, os princípios
ganham destaque, valorizando a ponderação no lugar de subsunção, a soberania da
Constituição.
A teoria chiovendiana da jurisdição conectava a vontade concreta da lei com o
princípio da autonomia da ação, demonstrando acolhimento da tese de Wach 58. Assim, tal
teoria abria precedentes para a tutela com cunho preventivo. Na mesma linha, o pensamento
Calamandrei (1954), previa que a finalidade da prevenção do ilícito vinha implícita no
conceito de jurisdição. Sobre essa base, de fato, Chiovenda (1993) manifestou seu próprio
desacordo com a teoria de Redenti59 sobre o fim sancionatório da jurisdição civil.
Ainda sobre o tema da prevenção do ilícito, Carnelutti (2000) disserta acerca da
teoria geral, estabelecendo diferenças entre a finalidade repressiva e/ou preventiva do
processo civil. O final da evolução da doutrina carneluttiana coloca o processo contencioso de
56

“A ideia de lei genérica e abstrata (...) supunha uma sociedade homogênea, composta por ‘homens livres e
iguais’ e dotados das mesmas necessidades. É claro que essa pretensão foi rapidamente negada pela dimensão
concreta da vida em sociedade, inexoravelmente formada por pessoas e classes sociais diferentes e com
necessidades e aspirações completamente distintas. A lei genérica ou universal, assim como a sua abstração ou
eficácia temporal ilimitada, somente seriam possíveis em uma sociedade formada por iguais – o que é utópico -,
ou em uma sociedade em que o Estado ignorasse as desigualdades sociais para privilegiar a liberdade (...).
Porém, a neutralidade ou a falta de conteúdo da lei e da jurisdição – ou, enfim, do próprio Estado legislativo –
rapidamente fez perceber que a igualdade social constituía requisito para a efetivação da própria liberdade, ou
melhor, para o desenvolvimento da sociedade. Conclui-se, em síntese, que a liberdade somente poderia ser
usufruída por aquele que tivesse o mínimo de condições materiais para ter uma vida digna”. (MARINONI, 2010,
p. 42-43).
57
De acordo com Humberto Ávila, não há apenas um conceito de ‘neoconstitucionalismo’. “A diversidade de
autores, concepções, elementos e perspectivas é tanta, que torna inviável esboçar uma teoria única do
‘neoconstitucionalismo’. Não por outro motivo, costuma-se utilizar, no seu lugar, a expressão plural
‘neoconstitucionalismo(s).’” (ÁVILA, 2012, p. 01).
58
Adolf Wach foi pioneiro ao demonstrar a separação entre direito processual e material, definindo o direito de
ação como subjetivo inerente ao titular legítimo.
59
Responsável por desenvolver a função do processo na teoria da instituição.
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frente com o voluntário como instrumento de tutela direta da repressão dos conflitos atuais e
da prevenção dos conflitos potenciais de interesse, respectivamente.
Para direitos que exigem um procedimento específico, como meio ambiente e
consumidor, são necessárias tutelas especiais. Porém, mais que isso. É preciso viabilizar a
proteção mediante uma reestruturação do processo como é conhecido, evitando que as tutelas
impliquem pecúnia. Dessa forma, tão importante quanto a tutela, é a existência de um aparato
instrumental que a sustente.
Tais normas poderiam ser sancionadas pelo processo penal. Entretanto, o processo
civil tem um papel significativo na história e na construção das garantias coletivas, não sendo
diferente em relação ao ilícito. Além disso, o direito penal deve ser considerado ultima ratio,
cabendo ao processo civil estabelecer as diretrizes primarias para lidar com esses assuntos.
Como defende Baptista da Silva,

[...] nosso direito processual não poderá prescindir, no futuro próximo, da tutela
preventiva. À medida que pudermos superar os compromissos com o processo civil
romano que nos foi transmitido e o racionalismo que potencializou o seu divórcio de
questões existenciais, para confiná-lo num mundo conceitual; enfim, à medida que
pudermos absorver os influxos do constitucionalismo moderno, compreenderemos a
necessidade da tutela preventiva, para responder às exigências impostas pelo Direito,
neste início de novo milênio. Pensemos nos direitos fundamentais e na proteção ao
meio ambiente. Para eles a tutela repressiva sempre será insatisfatória. (SILVA, R.,
2016, p. 241).

O processo ganha a conotação de ferramenta, passando pela fase instrumentalista
do direito processual. Na visão de Arenhart (2003), o ideal é o alcance e a adequação à
realidade concreta, adequando a lei às necessidades específicas de cada cenário, sintonizando
com o direito material. E, para tanto, vislumbra-se a importância da criação de meios de
proteção adequados, acessíveis e eficazes, independente de quem seja o titular. Porém, há que
se pensar com cautela na ordem de direitos “privilegiados” que estarão protegidos por tutelas
específicas sem que seja criada a noção de que outros são menos importantes. Outro ponto a
ser considerado é sobre a multiplicidade de tutelas tendo em vista a diversidade de direitos
que protegem bens de grande valor jurídico, que poderia trazer mais lacunas que soluções.
Mesmo que haja críticas quanto à criação de tutelas específicas e a maneira como
isso seria implementado, não se pode esquecer que a ausência de algum mecanismo que
otimize o sistema judicial pode ser ainda mais prejudicial. E, de acordo com o Arenhart
(2003), a hierarquia de bens a serem tutelados nessa modalidade específica poderia ter como
parâmetro a relevância social discriminada em graus de sanção, por exemplo. E, para tratar da
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instrumentalidade do processo, deve ser observado o objetivo a que se destina, para que seja
possível a ideia de efetividade.
Assim, começam a ser ponderadas funções para o direito processual quanto
instrumento do direito material, seja para assegurar sua proteção, aplicá-lo pura e
simplesmente, obter a pacificação social, trazer justiça para as relações conflituosas ou até
oferecer mecanismos para que o resultado seja prático, útil e satisfatório para todos os
envolvidos.
Nessa seara, até a função estatal fica em voga, principalmente pelo fato de que o
direito processual permite que o Estado exerça suas funções, quanto à garantia da paz social60,
celeridade processual61, acesso à Justiça e apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça de
direito 62. Ao Estado cabe a função jurisdicional de orientar as relações no campo social.
Para que o Direito Processual se torne um instrumento, é primordial que esteja em
harmonia com os anseios da sociedade que regula. Assim, o operador do direito deve ter a
consciência de que o processo deve ser flexível, dinâmico, coerente para que tenha utilidade.
Repensando as funções das sentenças predominantes até então, para Marinoni
(2012), nenhuma seria adequada para prevenir o ilícito ou prever atos inibitórios diferentes de
resolução em perdas e danos, como costumeiro na sentença condenatória, devido ao escopo
repressivo inerente. Assim, na classificação trinária das sentenças não há via propícia para a
tutela de direitos não patrimoniais, em desacordo com as necessidades da sociedade
contemporânea.
Um novo modelo processual precedido pelo pressuposto da antecipação de
efeitos, ilícitos e danos especialmente na tutela de direitos não patrimoniais, coletivos e
difusos. Para Spadoni (2007), a partir de 1985, com a Lei de Ação civil pública e com o
reconhecimento de direitos difusos e coletivos pela CRFB de 1988, as exigências de
participação do Estado na esfera social e no exercício jurisdicional passaram a mudar.
Passa a ser inadequado o sistema de tutela de direitos focado na reparação e no
pagamento pecuniário de danos ocorridos. Ao se adaptarem diversas tutelas de caráter
acautelatório se tornaram objeto de estudo e discussão na seara do direito processual,
especialmente cível e ambiental.
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Art.3, VI, CRFB.
Art.5, LXXVIII, CRFB.
62
Art. 5, XXXV, CRFB.
61
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Atribui-se a ampliação sobre o debate das tutelas inibitórias a Luiz Guilherme
Marinoni, mas esse tópico já havia sido levantado por Baptista da Silva ao tratar das tutelas
preventivas, cautelares e antecipatórias, tecendo críticas à tradição canônica.
Se antigamente Chiovenda atribuía à justiça a função de aplicar a vontade
concreta da lei ou Carnelutti (2000) defendia que a jurisdição tinha como escopo solucionar
conflitos reais, atualmente, percebe-se que a tendência é tutelar interesses juridicamente
relevantes, tornando o processo um instrumento capaz de assegurar a proteção dos interesses,
se adequando com os anseios da sociedade contemporânea, independente da dinamicidade, na
medida em que o juiz analise o caso concreto à luz do texto e dos princípios constitucionais.
Dessa forma, na transição do Estado liberal para o social, foram assegurados os
direitos sociais, modificando a relação do ser humano com a ciência. A noção de riscos era
proporcionada com a evolução da ciência, permitindo que o Estado se antecipasse em termos
de políticas públicas e medidas preventivas para diminuir os danos. Houve, portanto, a
ressignificação do conceito de responsabilidade civil, à luz de uma abordagem preventiva.
Quando o Estado assume novas preocupações sociais e, assim, passam a importar
a proteção do meio ambiente, da saúde, da educação e da posição do consumidor no mercado,
além de um enfoque dos direitos da personalidade. De acordo com Marinoni (2015), a
evolução das técnicas de comunicação afeta diretamente na seara jurídica, passando a impor
condutas positivas e negativas.
O Direito Ambiental pode ser pensado, dentro da multifuncionalidade dos direitos
fundamentais, como um direito à proteção, ou seja, um ramo autônomo do direito que
resguarda um bem essencial para a organização social, devendo ser protegido por meio de
normas impositivas e proibitivas de condutas.
Para a efetiva proteção desses direitos, é indispensável a tutela contra o ato
contrário ao direito, ou seja, visando a violação à norma ou destinada a remover os efeitos que
se prolongam no tempo. Por isso a diferença entre dano e ilícito se torna elementar.
Resumindo, para Marinoni (2012), a tutela contra o ilícito futuro é tutela contra a
probabilidade de dano e a tutela contra o ilícito passado é tutela ressarcitória.
Com tais considerações, o objetivo deste capítulo é a abordagem da tutela
inibitória na dimensão do Direito Ambiental brasileiro, compreendendo sua importância e
pertinência na sociedade contemporânea.
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4.1 Princípios relativos à Tutela Inibitória no Direito Ambiental
O Direito Ambiental é um ramo autônomo que tem suas próprias regras e
princípios. Para tratar dos princípios relativos à tutela inibitória ambiental, é necessária a
interdisciplinaridade entre Direito Processual Civil e o Direito Ambiental, na tentativa de
garantir a efetividade dos preceitos existentes na legislação. O STJ realizou um julgamento
em sede de Recurso Especial em 2011, alegando que os instrumentos de tutela ambiental são
orientados por seus princípios basilares63.
Dessa forma, os princípios atinentes ao Direito Ambiental são, em suma:
Princípio da Solidariedade Intergeracional, da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador,
da Informação e da Participação Comunitária. Entretanto, os que mais se relacionam à tutela
inibitória são: Princípio da Prevenção, Precaução, Vedação ao Retrocesso, Solidariedade
Intergeracional e Responsabilidade Civil ambiental - estes últimos sendo tratados
posteriormente.

4.1.1 O Princípio da Prevenção e a tutela preventiva

A

origem

do

princípio
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com

a

própria

emergência do Direito Ambiental. Surge, expressamente, no âmbito internacional na
sentença final do Caso da Fundição Trail Smelter de 194164, sendo consagrado no Princípio
21 da Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano 65 em 1972.
Está relacionado aos princípios da máxima amplitude da tutela jurisdicional
coletiva, do ativismo judicial ou da máxima efetividade do processo coletivo 66 e da
solidariedade intergeracional67.
63

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. ART. 3º DA LEI
7.347/85. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER COM
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Os instrumentos de tutela ambiental extrajudicial e judicial - são orientados por seus princípios basilares, quais sejam, Princípio da Solidariedade
Intergeracional, da Prevenção, da Precaução, do Poluidor-Pagador, da Informação, da Participação Comunitária,
dentre outros, tendo aplicação em todas as ordens de trabalho (prevenção, reparação e ressarcimento). (REsp
1115555/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe
23/02/2011).
64
O caso discutia a poluição transfronteiriça causada pelo Canadá aos EUA e foi decidido por um tribunal
arbitral. Em um dos trechos da decisão afirma que “nenhum Estado tem o direito de usar ou de permitir o uso de
seu território de tal modo, que cause dano em razão do lançamento de emanações no, ou até o território de outro”
(SOARES; MIRANDA; PITOMBEIRA, 2008, p.55).
65
A Declaração de Estocolmo estabeleceu parâmetros e princípios sobre o meio ambiente, desenvolvimento,
qualidade de vida, dignidade, bem estar, reconhecendo a importância do meio ambiente saudável como direito
basilar e universal.
66
Este axioma refere-se ao papel a ser desempenhado pelos magistrados na nova perspectiva de novos diretos.
Grinover ensina “que nas demandas coletivas, o próprio papel do magistrado modifica-se, enquanto cabe a ele a
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Para Faro e Gomes (2012), a ideia da prevenção deriva da simples constatação de
que os danos ocasionados ao meio ambiente são irreversíveis. Embora tenha se
originado numa vertente internacional, devem alcançar a efetividade independente do fato de
pertencer à jurisdição de um determinado Estado.
De acordo com Almeida (2003), tal princípio prevê que são cabíveis todo tipo de
tutela processual (preventiva, condenatória, executiva, mandamental, repressiva, cautelar,
declaratória, constitutivas, entre outras), assim como todos os ritos e medidas eficazes para
proteger o bem jurídico tutelado.
Atualmente, esse axioma apresenta uma dupla dimensão, exigindo que o Poder
Público adote medidas (negativas ou positivas) para evitar a ocorrência de danos ambientais
que atinjam outros Estados, ao mesmo tempo em que deve adotar medidas e políticas públicas
voltadas para a gestão adequada de seus recursos naturais, evitando a degradação em seu
próprio território.
A sua aplicação pode impedir que danos futuros ocorram, principalmente quando
decorrem de atividades cujos riscos são previsíveis. Advém da superação da compreensão
utilitarista do uso dos recursos naturais, de uso irrestrito e sem preocupação com o futuro. É
repensado o modo de viver em prol de uma ação sustentável.

Diante dos danos ambientais e da realidade das mudanças climáticas cientificamente comprovadas, não há mais como os governos ficarem indiferentes
ao perigo que vem das ações humanas irresponsáveis e destruidoras da
biodiversidade do planeta. Salvar a humanidade é um dever de todos os povos, e não
apenas dos católicos, pois a Encíclica Laudato Si é um grito profético, que aborda a
questão ambiental com mais firmeza e convicção para despertar a responsabilidade
universal e a solidariedade planetária como valores a serem resgatados em um
mundo em transformação e em crise ecológica. (REIS, BIZAWU, 2015, p. 63).

A prevenção deve vir em primeiro plano, seguida da recuperação e, por fim, do
ressarcimento68 com a finalidade de elidir potenciais riscos ao meio ambiente quando há a
certeza científica da probabilidade do dano.

decisão a respeito de conflitos de massa, por isso mesmo de índole política. Não há mais espaço, no processo
moderno, para o chamado ‘juiz neutro’- expressão com que frequentemente se mascarava a figura do juiz não
comprometido com as instâncias sociais -, motivo pelo qual todas as leis processuais têm investido o julgador de
maiores poderes de impulso.” (GRINOVER, 2000, p.81-82).
67
O princípio da solidariedade intergeracional expande os horizontes e desperta a consciência coletiva para a
noção de que a quantidade e qualidade do ecossistema como são conhecidas atualmente devem ser repassadas,
no mínimo, nas mesmas condições para as futuras gerações por questões de sobrevivência e qualidade de vida.
Dessa forma, esse axioma busca preservar e proteger os recursos naturais providos pelo meio ambientes, na
tentativa do uso racional e do desenvolvimento sustentável, para que os sucessores recebam e usufruam do que
hoje é usufruído, e assim por diante.
68
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. ART. 3º DA LEI
7.347/85. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER COM
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No que tange à tutela inibitória, esse princípio tem a função de ser fundamento
para argumentos consistentes em experiências anteriores, índices e estudos científicos e pela
alta probabilidade de se repetirem acontecimentos danosos.
4.1.2 O Princípio da Precaução e a ausência de certeza
O princípio da precaução tem seus primeiros indícios nos anos 70 na Suécia 69. Na
mesma época, as obras de Hans Jonas são marcos por analisar os novos riscos tecnológicos,
como a energia nuclear, propondo o debate à questão ética em relação ao futuro como forma
de evitar catástrofes. Entretanto, foram os alemães os responsáveis por mencionarem o
princípio da precaução 70 na Lei de Proteção das águas, que previa a redução de danos
ambientais futuros mesmo na ausência de riscos presentes.
A partir de 1980, o foco foi o gás Clorofluorocarboneto (CFC), expresso na
Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, da qual o Brasil é signatário.
Datada da mesma época, na Conferência Internacional sobre proteção do Mar do Norte foram
discutidas tecnologias para uso em caso de ausência de prova científica que comprovassem a
relação entre o dano e as substancias tóxicas, bem como os princípios da cooperação e do
poluidor pagador.
No fim da década de 80, o princípio da precaução foi expresso em instrumentos
internacionais, sendo a primeira vez na Declaração de Londres de 1987, resultado da Segunda
Conferência sobre a Proteção do Mar do Norte, segundo Cornette (2004). Posteriormente foi
mencionado nas Conferências sobre a Proteção do Mar do Norte de 1990 e 1995, além da
Declaração de Bergen sobre Desenvolvimento Sustentável de 1990. Foi expandido por toda a
Europa, sendo citado também na Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro em 1992
em seu princípio de número quinze:
[...] com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente
o critério da precaução de acordo com suas capacidades. Quando haja perigo de
INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Direito Ambiental atua de forma a
considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento. (REsp
1115555/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe
23/02/2011).
69
“No plano estatal, sua origem pode ser traçada até a Lei Sueca sobre Produtos Perigosos para o homem e o
meio ambiente de 1973” (SAMPAIO, F., 2003, p. 175).
70
O governo alemão resolveu adotar o Vorsorgeprinzip, conhecido como pilar da racionalidade de políticas
públicas para lidar com as chuvas ácidas nas florestas de coníferas, em uma serie de medidas antecipadas sem o
indicativo de riscos ambientais. “É o resultado de uma parceria construtiva entre todas as áreas da sociedade para
produzir e administrar mudanças no mundo natural. Essa noção engloba a adequada gestão do meio ambiente,
prevenção de riscos, cálculo de custo-benefício, responsabilidades éticas, manutenção e integridade de sistemas
naturais, e a falibilidade da compreensão humana” (CORNETTE, 2004).
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grave e irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada
como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação
do meio ambiente. (NAÇÕES UNIDAS, 1992).

No mesmo ano, a Convenção da Diversidade Biológica no Rio de Janeiro e a
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima em Nova Iorque, ambas
ratificadas pelo Brasil contemplaram o princípio.
O princípio da precaução apresenta-se, principalmente, inserido na sociedade de
risco de Beck (2010) como alternativa para a “gestão da incerteza”, como denomina Thomé
(2014), trazendo a ética, o cuidado e a alteridade para o desconhecido e para com o outro.
Seria, pois, uma forma de dar ênfase à atitude humana menos onerosa para o meio ambiente.
A precaução passou a ser vista como vantajosa ao ecossistema e a todos seus
beneficiários, cabendo ao empreendedor provar que a sua intervenção é a menos poluente e
perigosa possível dentro daquele cenário e das circunstâncias que a ciência já alcançou.
Importante ressaltar que esse princípio sugere a intervenção em casos de danos
graves e irreversíveis, limitando sua área de atuação. Portanto, não há unanimidade na
jurisprudência acerca da aplicação do princípio da precaução, haja vista a aplicação do
princípio que depende da análise do caso concreto, de um julgamento subjetivo e da
ponderação de importância dos bens tutelados. Dessa forma, há entendimentos a favor da sua
aplicação71 e outros pensamentos nos quais fatores diversos têm maior relevância72.
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
LIMINAR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo indícios de que a área na qual se pretende executar empreendimento imobiliário é Área de Preservação
Permanente, onde é permitida a intervenção apenas em determinadas hipóteses (Lei Federal nº 12.651/2012),
considerando a irreversibilidade da medida e diante dos princípios da precaução ambiental e da prevalência do
meio ambiente, prudente a manutenção da decisão liminar, até que a controvérsia seja definitivamente
solucionada após regular instrução processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.071541-1/001,
Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2018, publicação da
súmula em 07/02/2018).
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA. ESTUDO DE IMPACTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANO AMBIENTAL. DANO
MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Ainda que seja
obrigação do Estado a preservação do meio ambiente, essa atribuição não pode inibir o normal desenvolvimento
das atividades essenciais ao funcionamento da sociedade, sobretudo em casos como o dos autos, em que as
antenas têm relevante função social e não restaram comprovados os danos ambientais à população. Se a
legislação, à época em que foi autorizada a instalação das antenas, não previa a necessidade de estudo de
impacto ambiental, não há como exigir sua apresentação, neste momento, pelas empresas de telefonia. O
princípio da precaução somente deve ser aplicado na ausência de certeza formal científica sobre o risco de dano
sério ou irreversível ao meio ambiente, o que não restou comprovado, sobretudo com os estudos que apontam
que a radiação emitida pelas torres de telefonia do Município de Uberlândia está dentro dos limites seguros.
Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.06.302109-2/007, Relator(a): Des.(a)
Gilson Soares Lemes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/0017, publicação da súmula em 17/08/2017).
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A tutela inibitória e o princípio da precaução relacionam-se de forma estreita, na
medida em que, na tentativa de evitar a ocorrência do ilícito, é necessário que os argumentos
sejam relativos à máxima proteção mesmo quando não há provas robustas e científicas para
proferir decisões, sejam elas liminares ou sentenças.

4.1.3 O Princípio da Vedação ao Retrocesso Ambiental
O princípio da vedação ao retrocesso socioambiental é uma importante ferramenta
para garantir o conhecimento adquirido de experiências, testes e acidentes ao longo da história
que possibilitam o avanço cientifico.
Para Sarlet (2012), proibir ou vedar o retrocesso significa proteger aquelas
conquistas que são fundamentais para o pleno desenvolvimento humano e evitar eventuais
maiorias, demonstrando que garantir que o retrocesso ocorra resulta na preservação do
conjunto normativo como um todo, impedindo que haja a supressão dos direitos fundamentais
adquiridos.
Interesses políticos e econômicos, inúmeros atos normativos desconexos e
genéricos e a própria complexidade do tema, reduzindo o nível de alcance para debates,
conhecimento e defesa, afetam e ameaçam a integridade do Direito Ambiental, permitindo
diversas maneiras para sua regressão, podendo ocorrer no direito internacional ou interno.
Em países como a Bélgica, o princípio é conhecido como stand still73 e na França,
como “efeito cliquet” 74, ambos remetendo à ideia de imutabilidade e intangibilidade.
Para promovê-lo, são utilizados os princípios da prevenção, precaução,
participação e poluidor-pagador, assegurando para a tutela inibitória a noção de que, mesmo
incerto, o meio ambiente deve ser preservado de possíveis danos, proibindo a diminuição de
resguardo de direitos, afastando a sua proteção de manobras politicas e econômicas.
O TJMG defende a aplicação do princípio, reconhecendo que os danos ambientais
causados são irreversíveis e, por isso, o meio ambiente deve ter tutela especial75.
73

Imobilidade (tradução nossa).
Proibição ao retrocesso (tradução nossa).
75
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
DESFAZIMENTO DE OBRAS REALIZADAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 62
DA LEI Nº 12.651/12. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO QUE VEDA O RETROCESSO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO
ANTRÓPICA NÃO CARACTERIZADA. Não se pode mais ignorar os efeitos danosos que a degradação
ambiental acarreta à flora, à fauna, aos ecossistemas em geral, bem como à saúde humana, provocando doenças e
outros males. Nem se pode olvidar a necessidade extrema de medidas preventivas, mais do que corretivas, nessa
seara, haja vista a lentidão com que os recursos naturais (quando possível) são renovados e a facilidade com que
podem ser dilapidados. Daí, imperar em matéria ambiental, dentre outros, os princípios da prevenção e da
74
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Coelho (2014) faz referência à importância das conquistas de direitos hoje
consagrados pela Constituição, possibilitando tantos instrumentos de proteção e avançando na
qualidade de vida para todos, que é a ideia central para a não restrição ou supressão do núcleo
dos direitos existentes. Enquanto isso, Thomé (2014) afirma que há uma gradativa
consolidação da vedação do retrocesso na doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira,
principalmente na garantia dos direitos sociais conquistados.
A ideia de oferecer o mesmo leque de recursos essenciais de forma igualitária é
defendida por Costa e Rezende (2013) no sentido de que o desenvolvimento ao qual estamos
submetidos necessita de um pacto moral. Revela-se tanto como compromisso com a
igualdade, em uma noção de justiça de distribuição, quanto na perspectiva evolutiva do
conhecido princípio da aquisição ou vedação ao retrocesso.
No presente trabalho, interessa a necessidade de aplicação do axioma para defesa
dos direitos coletivos, especialmente nas searas administrativas e judiciais quando há a
ameaça do ato ilícito, anterior inclusive à ocorrência do dano e do início do empreendimento.

4.2 A Aplicabilidade da Tutela Inibitória no sistema processual ambiental brasileiro
O meio ambiente foi enquadrado como direito de terceira geração e de titularidade
coletiva, precisa de uma ferramenta adequada à sua tutela, haja vista as peculiaridades
inerentes. Além das classificações já feitas dentro desse ramo jurídico, demonstrando as
diretrizes próprias, devem ser analisados os mecanismos processuais que sejam mais
adequados.
Visto que a tutela inibitória é o meio processual de cunho preventivo mais recente
e ligado aos novos direitos, vale analisar o papel do processo civil na sociedade
contemporânea. Para a efetiva proteção da garantia a um meio ambiente equilibrado são
necessários mecanismos capazes de ofertar a tutela específica no tempo e da maneira
adequada. Ultrapassado o conhecimento de que as tutelas compensatórias não abarcam a
essência da tutela coletiva, deve-se buscar pela não ocorrência do ilícito. Prevista no artigo
497 do CPC, é válida em três lapsos temporais diferentes, enquadrando-se, inclusive, no caso
de violação do direito, no caso de os efeitos prolongarem-se no tempo.

vedação ao retrocesso. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.14.002096-3/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/0018, publicação da súmula em 17/04/2018).
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No caso da ocorrência do dano, ainda pode ser utilizada a tutela reparatória
genérica, atribuindo um valor simbólico para compensar o prejuízo sofrido, sendo a última
opção na linha de proteção do direito ao meio ambiente.
No ordenamento jurídico brasileiro, a tutela inibitória vem ganhando espaço ao
longo do tempo. Em termos de legislação, o dispositivo processual mais incisivo é o artigo
497 do CPC, precedido dos art. 84 do CDC e art. 5, XXXV da CRFB.
Quanto à doutrina, como referenciais brasileiros para tutela inibitória no âmbito
de direitos coletivos, podem ser citados Marinoni (2006), Arenhart (2003), Silva (2009),
Spadoni (2007).
Marinoni (2006) defende que, para evitar a agressão do meio ambiente pelo
particular, o juiz pode ordenar, através da ação inibitória, a necessária atuação da
Administração. É o caso, por exemplo, em que a Administração tem dever de fiscalizar
determinada área de preservação permanente. A omissão, na hipótese, seria uma negação do
dever de tutela ou de proteção do Estado ao Direito Ambiental, de natureza preventiva.
No caso em que o Estado é devedor de uma prestação fática destinada a evitar a
degradação ambiental, mas essa não impõe ao particular uma proibição ou uma conduta ativa
– ou seja, não incide sobre o particular -, não há como negar, também, que a prestação devida
pelo Estado tem natureza protetiva.
Como dito, se o Direito Ambiental é afirmado inviolável pela própria
Constituição Federal, e há norma definindo uma prestação fática estatal imprescindível para
se evitar a degradação ambiental o poder público não pode deixar de cumpri-la. Eventuais
alegações de conveniência e oportunidade, diante da natureza inviolável do meio ambiente e
da definição legal da prestação, não podem ser consideradas. A questão da indisponibilidade
orçamentária também não pode ser vista como empeço à exigibilidade da prestação - pena de
se imaginar que a administração, pelo fato de constituir um Poder, pode inferir-se que não
deve dispor dinheiro para evitar a violação de um direito que a própria Constituição Federal
afirmou que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações.
Continua Marinoni (2006), ainda que o juiz, no caso, deva ordenar um fazer, a
ação é inibitória, uma vez que a tutela devida objetiva impedir a violação ambiental. Se o
poder público devia um fazer de natureza preventiva, a imposição da obrigação pelo juiz não
perde essa natureza. Frise-se que nem toda pretensão de prestação fática estatal abre ensejo
para tutela inibitória, mas apenas aquela que se destina a evitar a ofensa de um direito, como a
voltada a impedir a degradação do meio ambiente. Quando se exige judicialmente prestação
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estatal, sem que se objetive evitar a violação de um direito, a ação não pode ser pensada na
perspectiva da preventividade.
Nesse caso, a questão da reserva orçamentária, embora possa não obstaculizar a
concessão da tutela jurisdicional de fazer, não pode ser vista como se o caso envolvesse uma
prestação que, se não for realizada imediatamente, pode gerar danos irreversíveis. Pense-se,
agora, na atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, e, nessa linha, na exigibilidade do estudo de impacto ambiental.
No caso em que o estudo não poderia ter sido dispensado, e uma obra ou uma
atividade deve iniciar em poucos dias, cabe ação inibitória cumulada com ação de
desconstituição do ato de licenciamento que entendeu ser o estudo desnecessário. Se a obra ou
a atividade já iniciou, ao lado da ação desconstitutiva do licenciamento que indevidamente
dispensou o estudo de impacto ambiental, pode ser proposta ação inibitória para impedir a
continuação das atividades.
Sublinhe-se, no entanto, que a procedência dessas ações não gera apenas a
suspensão do ato de licenciamento, mas sim a sua desconstituição e a proibição da obra ou da
atividade sem o prévio estudo de impacto ambiental.
Quando o administrador concedeu o licenciamento em desacordo com o estudo de
impacto ambiental e deixou de demonstrar as suas razões à luz do fim protetivo do
procedimento de licenciamento, praticou ato administrativo maculado por vício de desvio de
poder.
Nesse caso, se uma obra ou atividade está para iniciar, ou já foi iniciada, poderá
ser proposta ação inibitória cumulada com ação para a desconstituição do ato administrativo.
Por outro lado, também como visto, nada impede o questionamento de licença concedida de
acordo com o estudo de impacto ambiental. É importante ressaltar que o administrador pode
modificar, suspender ou cancelar a licença ambiental nas hipóteses de omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença 76. Pelos mesmos
motivos, e ainda por outros antes revelados, o juiz pode desconstituir a licença e inibir o início
ou a continuação da obra ou da atividade.
No que tange à jurisprudência, o TJMG já demonstrou a importância de sua
aplicação:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 76

Res. n. 237/97 do Conama, art. 19.
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INTERVENÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA: DÚVIDA - CONDIÇÃO DE
PROPRIETÁRIO - INSTRUÇÃO NECESSÁRIA - TUTELA INIBITÓRIA:
CABIMENTO. Por aplicáveis os princípios constitucionais da prevenção e da
precaução, possível estabelecer-se tutela inibitória ao eventual infrator, sem prejuízo
da apuração dos fatos no curso do devido processo legal, com garantia do
contraditório e da ampla defesa 77. (MINAS GERAIS, 2016).

A tutela é utilizada lado a lado com os princípios da precaução e prevenção, já
sendo reconhecido que não obsta o decurso do processo, bem como coaduna com os direitos à
ampla defesa e ao contraditório.
Dessa forma, a tutela inibitória vem sendo reconhecida pelos tribunais, em
especial o de Minas Gerais, demonstrando a mudança na forma como o magistrado tem
conduzido o processo, de maneira cada vez mais atinente às demandas específicas do Direito
Ambiental.
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TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0508.16.000350-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 17/11/2016.
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5

A TUTELA INIBITÓRIA NA DOUTRINA AMBIENTAL ESTRANGEIRA

A tutela inibitória brasileira não foi pioneira. Especialmente a de cunho ambiental.
Decorreu de precedentes nas doutrinas: italiana, argentina, francesa, alemã e norte-americana.
A Diretiva 2004/35/CE foi um marco histórico que alterou a dinâmica a respeito da
responsabilidade civil ambiental e interferiu a percepção sobre reparação e prevenção dos
danos. Neste capítulo será abordado este instituto processual no âmbito do Direito Ambiental
à luz da doutrina estrangeira.
A noção de tutela inibitória tem origem, como explica Feliciano (2011), na ação
negatória do Direito Romano, cujo fundamento78 encontra-se nas Ordenações Filipinas79:
se algum se temer de outro, que o queira offender na pessoa, ou lhe queira, sem
razão occupar e tomar suas cousas, poderá requerer ao Juiz que segure á elle e as
suas cousas do outro, que o quizer offender, a qual segurança lhe o Juiz dará; e se
depois della ele receber ofensa daquelle, de que foi seguro, restituil-o-há o Juiz, e
tornará tudo o que foi cometido e attentado depois da segurança dada, e mais
procederá contra a que a quebrantou, e menos menosprezou se umandado, como
achar por Direito. (BRASIL, 1870, p. 689).

Extrai-se, desse trecho, a essência do conceito de tutela inibitória, sendo – em
sentido lato – um tipo de tutela jurisdicional definitiva, de conteúdo positivo ou negativo,
contratual 80 ou extracontratual 81 voltada à prevenção da prática, da repetição ou da
continuação de conduta ilícita. Não se confunde com a tutela cautelar, por ser definitiva. É de
cunho primordialmente preventivo e se apresenta na modalidade de prevenção do ilícito
(propriamente dita) e na remoção do ilícito82, principalmente no Direito Ambiental, no qual as
tutelas reparatória ou repressiva devem ser residuais.
Entretanto, antes de adentrar na tutela inibitória em si, é importante salientar sobre
a questão dos processos coletivos. Grinover (2008) elenca os países como Brasil, Portugal,
Colômbia, Suécia, Noruega, Israel e as Províncias de Catamarca (Argentina) e Rio Negro
(Argentina) foram inseridos no grupo dos poucos que apresentavam legislação a respeito. Os
78

Livro 3º, Título LXXVIII, das Ordenações Filipinas, publicado em 1870, p. 689.
As Ordenações Filipinas resultaram da reforma feita por Felipe II da Espanha (Felipe I de Portugal), ao
Código Manuelino, durante o período da União Ibérica. Continuou vigindo em Portugal ao final da União, por
confirmação de D. João IV. Até a promulgação do primeiro Código Civil brasileiro, em 1916, estiveram também
vigentes no Brasil.
80
“Specific performance, na tradição anglo-americana, para casos de breach of contract” (FELICIANO, 2011, p.
149).
81
“Injunction, na tradição anglo-americana, para casos de tort” (FELICIANO, 2011, p. 150).
82
Nesse sentido, FRIGNANI explica: “L’azione inibitoria ha una funzione eminentemente preventiva, in quanto
essa tende a bloccare l’illecito, o meglio a non permettere la ripetizione o continuazione. L’inibitoria perció, se
da un lato si basa sul passato (...) dall’altro mira al futuro in quanto impone ad un soggetto un determinato
comportamento per il futuro” (FRIGNANI, 1971, p. 559-581).
79
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que apresentavam indícios em atos normativos são: Uruguai, Holanda, Costa Rica, Argentina,
Peru, Venezuela, Japão, Bélgica, Dinamarca e Rússia. Já do último grupo constam Alemanha,
Áustria, Espanha, Itália, Suíça, Chile, México, Paraguai e França, todos apresentando leis
setoriais em matéria de processos coletivos.
Para discutir a tutela inibitória e seus mecanismos, é preciso entender qual tipo de
responsabilidade é adotada. No Chile e na Alemanha, predominam a teoria da
responsabilidade civil subjetiva. A Itália, antes exclusivamente subjetiva, após Diretiva
2004/35 do Conselho Europeu adota, para atividades específicas, a responsabilidade objetiva.
Portugal tem um sistema similar ao brasileiro, no qual prevalece a responsabilidade objetiva,
apesar de criar requisitos para sua aplicação (danos significativos e atividade perigosa). A
Argentina apresenta dois regimes de responsabilidade: subjetivo (danos ambientais
individuais) e objetivo (danos coletivos). Nos Estados Unidos da América, a responsabilidade
civil por danos ambientais é objetiva, solidária e retroativa. Quanto à previsão constitucional,
segundo Bedran e Mayer (2013), Alemanha, Estados Unidos, Itália e Chile não possuem
dispositivos específicos para a tutela ambiental, diverso de países como Brasil, Argentina e
Portugal, apesar de enquadrarem o meio ambiente como direito fundamental.
A adoção, tanto do instituto da responsabilidade civil como da tutela inibitória,
advém de graves acidentes, como o ocorrido em Seveso na Itália, em julho de 1976. No
episódio, tanques de armazenamento da indústria química ICMESA romperam-se, liberando
substâncias tóxicas, contaminando milhares de animais. Esse acidente, na visão de Pereira e
Quelhas (2010), mudou a perspectiva da Comunidade Europeia, criando um regime de
controle entre os países membros por meio da Diretiva 82/501, também chamada de Seveso I.
Uma das medidas previstas era a adoção de planos de emergências para o caso de
ocorrência de acidentes graves. Ao longo dos anos, devido a experiências adquiridas com
novos acidentes e com o avanço da ciência, emendas foram feitas, resultando na denominada
Seveso II (Diretiva 96/82 e Diretiva 2003/105) e, posteriormente, a Seveso III (Diretiva
2012/18). As reformulações visam atender aos princípios da responsabilidade ambiental
(reparação e prevenção), informação, transparência por meio da classificação, da rotulagem e
da embalagem de substâncias do Sistema Mundialmente Harmonizado de Classificação e
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS-Global System Harmonization) 83.
83

O GHS-Global System Harmonization foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), sistema
globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. “O marco inicial do
desenvolvimento desse sistema ocorreu em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED – RIO 92). O objetivo era garantir que informações sobre riscos físicos e toxicidade
dos produtos químicos estivessem disponíveis. Além disso, a Convenção 170 da Organização Internacional do
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Portanto, verifica-se que a ocorrência de acidentes permite o avanço na legislação
e na adoção de medidas protetivas para evitar danos futuros. A tutela inibitória encaixa-se
nesse quadro, pois tende a impedir a concretização do ilícito.
Assim, busca-se a demonstração de que doutrinas estrangeiras abriram
precedentes para que a tutela inibitória se desenvolvesse no Brasil, sendo marcos históricos
representativos de mudanças sociais, econômicos e ambientais.
5.1 A Diretiva 2004/35/CE e o Parlamento Europeu
Até 2004, a União Europeia não adotava um padrão quanto à forma de proteção
dos recursos naturais (espécies e habitats protegidos, água e solo) e dos serviços
ecossistêmicos e quanto às exigências de reparação. A adoção da Diretiva 2004/35/CE teve
como um de seus objetivos a implementação de um regime de prevenção e reparação dos
danos ambientais de maneira uniforme na Europa relativa à responsabilidade ambiental.
A diretriz estabeleceu responsabilidade global para os danos ambientais à luz do
princípio poluidor-pagador, criando um incentivo para evitar a ocorrência de danos. Além
disso, as atividades que representam ameaça iminente para o ambiente (probabilidade
suficiente de ocorrência de um dano ambiental) são responsabilizadas.
Aderir à Diretiva garantiria maior grau de proteção ambiental em toda a Europa,
mesmo se tratando de norma internacional, ou seja, não há obrigatoriedade para seguir às
diretrizes estipuladas. Entretanto, os países são incentivados a cumprir a título de boa prática,
colaborando para tomar as medidas de precaução necessárias para evitar causar danos
ambientais e determinar as garantias financeiras necessárias.
O primeiro artigo do instrumento dispõe que seu objetivo é “(...) estabelecer um
quadro de responsabilidade ambiental baseado no princípio do "poluidor-pagador", para
prevenir e reparar danos ambientais.” (EUROPEIA, 2004), demonstrando a presença do meio
ambiente na discussão legislativa europeia.
No que tange à legitimidade, conferia aos cidadãos o direito de notificarem as
autoridades competentes sobre quaisquer danos ambientais ou ameaças, além de contestarem
as ações ou omissões das autoridades.

Trabalho (OIT) já previa a existência de um critério de classificação de perigo, bem como um padrão de
rotulagem e de ficha de dados de segurança.” (PAN, 2015, p. 22).
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A Diretiva estabeleceu uma distinção entre dois tipos de operadores 84 : os
envolvidos em atividades ocupacionais perigosas 85 e os envolvidos em outras atividades
ocupacionais86. Cada uma origina um nível de responsabilidade diferente quanto aos danos
ambientais. Aos operadores das atividades perigosas, é aplicável um regime de
responsabilidade objetiva. Aos demais, a responsabilidade é baseada na culpa.
Todavia, há exceções para a aplicação da Diretiva: danos decorrentes de uma
emissão ou evento anterior a 30 de abril de 200787; danos ou ameaça iminente resultantes de
atos de conflito armado, hostilidades, guerra civil ou insurreição; fenômenos naturais de
caráter excecional, inevitável e irresistível; atividades relacionadas à defesa nacional ou
internacional; atividades relativas aos prejuízos causados pela poluição marítima por
hidrocarbonetos, ao transporte marítimo, ferroviário ou rodoviário de substâncias ou
mercadorias perigosas e aos danos nucleares, bem como atividades abrangidas pelo Tratado
que institui a Comunidade Europeia da Energia Atômica; atividades causadoras de poluição
difusa, se não for possível estabelecer um nexo de causalidade entre as consequências e a
atividade em causa.
A Diretiva 2004/35/CE88 instituiu no âmbito da Comunidade Europeia uma nova
perspectiva sobre responsabilidade por danos ambientais. Para Leite (2003), os precedentes
para essa mudança advêm da Convenção de Lugano, de 1992, que trouxe avanços em relação
à disciplina da responsabilidade civil ambiental, passando a ser um ramo autônomo com
princípios e regras próprias, além de destacar a preocupação com a prevenção. Todavia, a
Diretiva estabeleceu o dever de considerar o risco 89 para verificação de nexo de causalidade
em casos de atividade perigosa, afastando-se da proposta de Lugano e aumentando a carga
probatória dos danos decorrentes dessas atividades.
Este é um ponto polêmico já que abrir a possibilidade de excludente da
responsabilidade civil por danos ambientais quanto à previsão do risco pode acarretar em
impunidades futuras. Os riscos são classificados para Benjamim (1993) como ameaças
84

Qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que execute ou controle a atividade profissional ou,
quando a legislação nacional assim o preveja, a quem tenha sido delegado um poder económico decisivo sobre o
funcionamento técnico dessa atividade, incluindo o detentor de uma licença ou autorização para o efeito ou a
pessoa que registe ou notifique essa atividade.
85
Enumeradas no anexo III da DRA: licença IPPC/DEI Autorização de resíduos; Descargas para as águas;
Substâncias perigosas; Captações de água (DQA); OGM Transporte de resíduos mineiros; Captura e
armazenamento de carbono (Danos a espécies e habitats naturais protegidos, solo e água).
86
Atividades ocupacionais não incluídas no anexo III (Danos a espécies e habitats naturais protegidos).
87
No caso da atividade causadora dos danos tiver terminado antes dessa data ou ainda se tiverem decorrido mais
de 30 anos desde a ocorrência da emissão, do evento ou do incidente que provocou os danos.
88
Sofreu modificações pela Diretiva 2006/21/CE e foi introduzida no ordenamento jurídico português por meio
do Decreto-Lei n.º 147/2008.
89
“(...) o risco acrescido de causar danos inerente à atividade perigosa” (Art. 10, Diretiva 2004/35/CE).
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decorrentes do desenvolvimento de produtos e atividade e de técnicas cientificam
desconhecidas ou imprevisíveis à época. Dessa forma, o debate sobre ser ou não excludente
afeta diretamente quem deve suportar o ônus do desenvolvimento. Ainda, Benjamin (1993)
afirma ser evidente a injustiça da solução que remete à vítima ou à coletividade o peso de
suportar sozinhas, ou seja, sem o Estado, todo o ônus. A solução poderia ser concentrar a
responsabilidade solidária no empreendedor e demais envolvidos no empreendimento, até
porque somente eles têm a possibilidade de internalizar os custos dos prováveis e
imprevisíveis danos socioambientais decorrentes de suas atividades.
O ordenamento jurídico brasileiro, por outro lado, adota uma versão mais rigorosa
da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, orientando-se pela teoria objetiva e
elidindo os possíveis excludentes.
Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 147/200890, ao adotar a Diretiva 2004/35/CE 91,
traz ênfase quanto à prova do nexo de causalidade, prevendo que, no caso de danos causados
pela poluição de caráter difuso 92 e havendo um nexo entre o dano e a atividade lesiva, o caso
seria analisado à luz da verossimilhança e probabilidade, abordando o grau de risco e de
perigo, a possibilidade de prova científica e os deveres de proteção.
Quanto à aplicação das excludentes de responsabilidade, a Diretiva prevê que os
operadores não serão responsabilizados civilmente se provarem que os danos foram causados
por terceiros, tomadas as medidas de segurança, ou que resultaram do cumprimento de ordens
ou instruções emanadas de autoridades públicas. Dessa forma, os operadores que demonstrem
não ter agido com culpa ou negligência não são obrigados a custear as medidas de reparação,
no caso de os danos ambientais forem resultado de emissões ou acontecimentos‚ autorizados
pela entidade reguladora; tendo o operador respeitado as condições da autorização e analisado
o nível de conhecimento cientifico e técnico no momento da realização da atividade.
Quanto à reparação de danos, o objetivo geral da Diretiva é a reparação dos danos
causados aos recursos naturais, de modo a restituí-los ao estado anterior. A reparação ideal
seria na reconstituição integral do habitat prejudicado, incluindo as espécies existentes,
elementos climáticos e relativos ao ecossistema, bem como o reestabelecimento dos serviços
90

“Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com
base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e
reparação dos danos ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva.” (Diário da República
Portuguesa Eletrônico).
91
DIRECTIVA 2004/35/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de Abril de 2004
relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais.
92
Art. 6 do Decreto-Lei n.º 147/2008.
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concedidos pelos recursos (atividades de lazer, filtragem de água, produção de alimentos,
paisagem).
De acordo com a Diretiva, o estado anterior pode ser determinado com base nos
dados sobre os recursos, locais semelhantes ou produzidos pela modelização dos recursos e
serviços.
Há três tipos de medidas de reparação: primárias, compensatórias e
complementares. A primária refere-se a qualquer medida de reparação utilizada no local
prejudicado e a busca da restituição ao estado inicial os recursos naturais e/ou os serviços
danificados. É a via preferida e mais simples de adotar, embora não seja a mais possível em
todos os casos. Na hipótese de não reintegrar totalmente o ambiente, exige-se medidas
complementares em outro local ou com outra espécie, podendo ser os mesmos ou semelhantes
às danificados, assegurando a obtenção efetiva de um nível semelhante de recursos naturais
ou serviços em pelo menos um local.
Considerando que a reparação integral depende de diversos elementos, como o
lapso temporal, a Diretiva impõe a compensação das perdas transitórias, ou seja, os recursos
ambientais e serviços perdidos durante o período de recuperação. Essa ação pode ser realizada
em local semelhante se for presente o aspecto da semelhança.
A Diretiva não impõe a utilização de garantias financeiras para os operadores
cobrirem as suas reais ou iminentes responsabilidades, porém determina que os EstadosMembros incentivem o desenvolvimento desse tipo de política. Conforme descrito no
documento, atualmente verifica-se que o seguro é o instrumento mais popular para a cobertura
da responsabilidade ambiental. Os mercados de seguros/resseguros oferecem cobertura para a
prevenção e a recuperação dos danos ambientais com base em alargamentos das apólices de
seguros relativas (Alemanha, Áustria), em apólices de seguros de responsabilidade ambiental
(Reino Unido) ou em soluções baseadas no agrupamento de seguradoras (Espanha, França,
Itália).
Outro instrumento popular e resultado do acordo com o relatório da Comissão de
outubro de 2010 é a garantia bancária utilizada pela Áustria, Bélgica, Chipre, República
Checa, Países Baixos, Polónia, Espanha e Reino Unido. Alternativos meios estão sendo
discutidos em Chipre, Bulgária, Polónia e Espanha, como mercado, como fundos e como
obrigações.
Quanto à prevenção de danos, apresenta noções primárias sobre o tema, porém
prevê que os operadores devem suportar os danos decorrentes de medidas preventivas,
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incluindo os cumprimentos às disposições legais 93. E, no caso de haver ameaça de um dano
afetar outros países, deve ocorrer uma mobilização para evitá-lo.
Em outras palavras, está presente o foco no estabelecimento de um quadro de
responsabilidade ambiental baseado no princípio do poluidor-pagador, para prevenir e reparar
danos ambientais, conforme previsto na Diretiva.
Portanto, a partir da internalização do documento na Comunidade Europeia, o
sistema jurídico de vários países europeus, como o de Portugal, avançaram a partir do seu
texto, contando com um aparato moderno para questões ambientais complexas.
Em termos ambientais, houve acréscimos ao longo dos anos, obrigando, na
concepção de Caponi (2007), aos Estados-Membros introduzirem ou complementarem a
proteção judicial para as questões ambientais, para decisões administrativas, autorizando
instalações industriais e infraestruturas, de acordo com Diretiva 85/337/CE relativas à
avaliação do impacto ambiental determinadas por projetos públicos e privados e de acordo
com a Diretiva 96/61/CE, sobre prevenção e redução integradas poluição ambiental.
A política ambiental de cada país vai direcionar os rumos da responsabilização
civil por prejuízos causados ao meio ambiente. Cada um, de sua forma, busca coibir, minorar
ou mitigar os danos ambientais, quer seja por um sistema de responsabilização mais rápido,
quer seja priorizando a reparação ou ainda criando medidas preventivas para evitar a sua
ocorrência.
5.2 A Doutrina Italiana

A origem da tutela inibitória, na concepção de Silva, O. (2009), está no direito
italiano. Foi concebida como instrumento para preservar a sua jurisdição, dotada de prevenção
para conservar o status quo do direito submetido à jurisdição. A tutela inibitória no direito
italiano era instrumento destinado à restauração do direito violado.
O Ato Único Europeu de 198694, conforme afirmam Putti e Capilli (2011), deu
origem aos princípios da prevenção e poluidor-pagador em seus artigos 130 R e 130 T95, que
foi acolhido pelo país com a promulgação da Lei 909/86.

93

“Os operadores devem suportar os custos respeitantes às medidas de prevenção se estas tiverem, em qualquer
caso, de ser tomadas por eles em cumprimento de disposições legislativas, regulamentares e administrativas que
regulem as suas atividades, incluindo eventuais licenças ou autorizações.” (art. 21, Diretiva 2004).
94
O Ato Único Europeu (AUE) revê os Tratados de Roma com o objetivo de relançar a integração europeia e
concluir a realização do mercado interno. Ainda, altera as regras de funcionamento das instituições europeias e
alarga as competências comunitárias, nomeadamente no âmbito da investigação e desenvolvimento, do ambiente
e da política externa comum. O AUE foi assinado em Luxemburgo em 1986 por nove Estados-Membros e,
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Diversos doutrinadores italianos como Frignani, Tommaseo, Comoglio,
Chiovenda, Carpi, Calamandrei, Tarzia, Pisani, Rapisarda previram a tutela inibitória, contra a
ocorrência do ato ilícito no século XX. Importantes obras abriram precedentes quanto ao
sistema processual para outros países, como o Brasil, inspirarem-se e instituírem-se a proteção
mais cara aos direitos coletivos e extrapatrimoniais.
Rapisarda (1987) relembra que a abstração do direito processual com o direito
material, caracterizando a escola chiovendiana no momento da sua formação. As tutelas
ressarcitórias predominavam neste período, não havendo espaço para a tutela preventiva,
estando de encontro com os pressupostos do Estado liberal e a interpretação do binômio
autoridade-liberdade. Nessa linha de raciocínio, Capelletti afirma que:
A los derechos sociales de liberdad corresponde, en efecto, la obrigación del Estado
de remover los obstáculos de orden económico y social que se oponen a la libre
expansión moral y política de la persona humana. (...) para satisfacer los derechos
sociales el Estado debe emplearse activamente para destruir el privilegio
económico y para ayutar al necesitado a liberar-se de la necessidad, el cometido del
Estado en defensa de la liberdad no se alcanza ya en la cómoda inercia del laissez
faire, sino que implica una tomada de posición en el campo económico y una série
de prestaciones activas en la lucha contra la miseria y contra la ignorancia.
(CAPPELLETTI, 1993, p. 121). 96

Posteriormente, com a mudança para a forma civilista, prioriza-se a relação que
intercorre entre direito substancial e processo. A tutela inibitória, como já visto, tem por

posteriormente, pela Dinamarca, Itália e Grécia, constituindo a primeira alteração de grande envergadura do
Tratado da Comunidade Económica Europeia (CEE). O AUE entrou em vigor em 1º de julho de 1987.
95
“Artigo 130º-R-1- A ação da Comunidade em matéria de ambiente tem por objetivo: Preservar, proteger e
melhorar a qualidade do ambiente; contribuir para a proteção da saúde das pessoas; assegurar uma utilização
prudente e racional dos recursos naturais. 2 - A ação da Comunidade em matéria de ambiente fundamenta-se nos
princípios da ação preventiva, da reparação, prioritariamente na fonte, dos danos ao ambiente e no princípio do
poluidor-pagador. As exigências em matéria de proteção do ambiente são uma componente das outras políticas
da Comunidade. 3 - Na elaboração da sua ação em matéria de ambiente, a Comunidade terá em conta: Os dados
científicos e técnicos disponíveis; as condições do ambiente nas diversas regiões da Comunidade; as vantagens e
os encargos que podem resultar da ação ou da ausência de ação; o desenvolvimento econômico e social da
Comunidade no seu conjunto e o desenvolvimento equilibrado das suas regiões. 4 - A Comunidade intervirá em
matéria de ambiente na medida em que os objetivos referidos no n.º 1 possam ser melhor realizados a nível
comunitário do que no nível dos Estados membros considerados isoladamente. Sem prejuízo de certas medidas
de caráter comunitário, os Estados membros assegurarão o financiamento e a execução das outras medidas. 5 - A
Comunidade e os Estados membros cooperarão, no âmbito das suas respectivas competências, com os países
terceiros e as organizações internacionais competentes. As modalidades da cooperação da Comunidade podem
ser objeto de acordos entre esta e as partes terceiras interessadas, que serão negociados e celebrados nos termos
do artigo 228º. O parágrafo anterior não prejudica a competência dos Estados membros para negociarem nas
instâncias internacionais e para concluírem acordos internacionais. Artigo 130º-T. As medidas de proteção
adaptadas em comum nos termos do artigo 130º-S não constituem obstáculo à manutenção e ao estabelecimento
por cada Estado membro de medidas de proteção reforçadas compatíveis com o presente Tratado.”
(CONSELHO EUROPEU, 1986).
96
Capelletti (1993) reconhece que a função dos direitos sociais de liberdade é a garantia para cada individuo da
justiça social, indispensável para liberá-lo da escravidão da necessidade e inseri-lo na liberdade politica, igual
para todos (tradução nossa).
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escopo cessar a conduta tida por ilícita, impedindo a continuação, ou mesmo a repetição de
uma atividade.
Da mesma forma que é adotada no ordenamento jurídico brasileiro, para Frignani
(1971), a tutela poderia ser dividida em final e provisória. A utilização da tutela final seria
mais adequada após a parte instrutória e teria o cunho de obrigação (colocar fim a uma
atividade ilícita ou a abstenção). A provisória seria uma ordem de cessar determinada
atividade, logo após análise sumária do juiz.
Nesse sentido, Calamandrei (1936) alinha o instituto inibitório ao poder cautelar
geral, permitindo que o juiz tenha certa autonomia para diligenciar, movimentar, impulsionar
o processo por meio de instruções probatórias, audiências e decisões que achar convenientes e
adequadas.
Ao tratar da prevenção do fato danoso (prevenzione del fatto danoso), Barassi
(1964), civilista italiano, questionava sobre a possibilidade de existir uma ação que destinavase à prevenção de lesões jurídicas diferenciando o ilícito de perigo e o ilícito de lesão e
fazendo cessar o estado atual de coisas que levariam a uma futura lesão, ocasionando a
desistência ou modificação de determinado comportamento.
Diante das espécies da tutela inibitória, Frignani (1971) explica que a ação
inibitória se volta ao futuro e não ao passado, objetivando a prevenção da repetição,
continuação do ato ou atividade contra o ilícito 97.
Em outras palavras, elucida que a ação inibitória é voltada para o futuro, por isso
visa à repetição de um determinado comportamento, bem como a continuação de uma
atividade. Trata-se de complexo tema já que a ofensa é interativa e contínua e a técnica
jurídica deve lidar com o futuro.
Para sustentar as considerações doutrinárias e acadêmicas, a legislação italiana
previu, no artigo 24 da Constituição 98, garantindo ao direito à tutela jurisdicional adequada.

97

“L’azione inibitoria si rivolge al futuro e non al passato. Essa dunque mira a prevenire per il futuro la
ripetizione di atti o la continuazione di un`atività contra ius, lesivi cioè dei diritti spettanti ad un soggetto. Prima
di tutto dovrà tratarsi di un atto suscettibile di ripetizione nel futuro o di un`attività che possa potrarsi nel
tempo; il che viene automaticamente ad escludere che contro la commissione di un illecito che si risolva in un
solo atto, possa esperirsi l’azione inibitoria. Si deve tratare dunque di un illecito iterativo e continuativo.”
(FRIGNANI, 1971, p. 360).
98
Art. 24. Todos podem recorrer em juízo para a tutela dos próprios direitos e interesses legítimos. A defesa é
um direito inviolável em cada condição e grau de procedimento. São assegurados aos desprovidos de recursos,
mediante instituições apropriadas, os meios para agir e defender-se diante de qualquer jurisdição. A lei determina
as condições e as modalidades para a reparação dos erros judiciários. (tradução nossa).
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Outro dispositivo previsto é a proteção do meio ambiente, ecossistema e bens culturais 99 no
artigo 117, temas alinhados ao cerne dessa pesquisa.
Em termos infraconstitucionais, a tutela inibitória apresenta-se no art. 7º 100 do
Codice Civile italiano, permitindo que o titular do direito autoral - do uso do nome (incluindo
o pseudônimo quando dotado de importância equivalente ao nome), requeira medidas
interventivas a fim de cessar atividades que afetem o exercício pleno de seu direito. O
interesse justifica-se, inclusive, com o objetivo de proteger o nome da família por questões
dignas, conforme enunciado no artigo subsequente

101

. As previsões normativas buscam

cessar e prevenir atos ilícitos, sendo necessário apenas o potencial prejuízo ao nome para
concessão da tutela.
Quanto à aplicação da tutela inibitória no âmbito do Direito Ambiental, Tarzia
(1985) elucida que não há mais possibilidade de excluir ou restringir a atuação da tutela
provisória no âmbito processual, bem como não é mais possível adotá-la em poucos casos
específicos ou reservá-la para determinados litigantes, já que isto acabaria gerando novas
formas de proteção privilegiada e sumária, com resultados evidentemente lastimáveis.
Em consonância, Pisani (1987) assegura que a tendência moderna orienta-se no
sentido de dar maior relevância aos direitos reconhecidos pela ordem jurídica, com o
sacrifício de previsões ultrapassadas como o processo ordinário e a cognição plena. Atenta,
ainda, para a importância da distinção entre a específica e a ressarcitória pelo equivalente, e
que, depois da conquista da autonomia da ação, desvinculando-a do direito material, as tutelas
específicas passaram a depender apenas das técnicas processuais.
A inibitória, como única tutela material, necessitaria de técnicas processuais como
a multa e as medidas coercitivas para garantir a efetividade do direito resguardado. Por fim,
Lorezetti (1995) fixa as características especiais do instituto, ressaltando que a tutela tem

99

Art. 117. O poder legislativo é exercido pelo Estado e pelas regiões no respeito da Constituição assim como
pelos vínculos provenientes do ordenamento comunitário e das obrigações internacionais. O Estado tem
legislação exclusiva nos seguintes assuntos: s) tutela do ambiente, do ecossistema e dos bens culturais. (tradução
nossa).
100
Art. 7. º do Codice Civile italiano “Tutela del direitto al nome - La persona, alla quale si contesti il direitto
all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimente dei danni. L’autorità giudiziaria può
ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più gionali.” (ITÁLIA, 1942).
101
Art. 8º do Codice Civile italiano “Tutela del nome per ragioni familiari - Nel caso previsto dall’articolo
precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente
usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.” (ITÁLIA,
1942).
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finalidade preventiva e o elemento essencial é a possibilidade de um ilícito futuro, a ameaça
de violação de direito 102.
Portanto, segundo o autor, o instrumento dispõe de determinadas peculiaridades:
prescinde de verificação do dano, sendo suficiente a ameaça; o ato ilícito, geralmente, se
caracteriza por uma atividade continuada ou pela iminência de um ato ilícito, justificando a
possibilidade de prevenção e a ação deve ser permitir o impedimento dos efeitos futuros,
evitando novos danos e diminuindo os já produzidos. 103
A possibilidade de prevenção é uma das propriedades do mecanismo que permite
a aplicação no Direito Ambiental, alinhando-se aos princípios da prevenção e precaução,
próprios do ramo.
5.3 A Doutrina Argentina
Torna-se notória a prevalência da recomposição do status quo ante, fazendo com
que somente no caso de impossibilidade seja determinada a reparação em dinheiro, conforme
se verifica na Constituição, no art. 1.083 104 do Código Civil da República Argentina e art. 28
da Lei Geral de Ambiente de número 25.675/2002 105.
A preocupação com o meio ambiente advém da reforma constitucional em 1994,
especificamente no artigo 41 106 previsto no capítulo II, dispondo sobre a necessidade de um
102

“(…) la tutela inhibitoria, en cambio, tiene finalidad preventia. El elemento activante es la posibilidad de un
ilícito futuro; es la possibilidad de un ilícito futuro; es la amenaza de violació.” (LOREZETTI, 1995, p. 289).
103
“Este dato normativo le confiere algumas características especiales: a) em primer lugar, prescindede la
veridicación del daño en la esfera jurídica del titular, siendo suficiente la amenaza. b) el acto ilícito se
caracteriza normalmente por una actividad continuativa, o bien por la inminencia de una acto ilícito. Este
elemento es necessario porque hace a la possibilidad de prevenir. c) la acción ilícita debe ser susceptiblede de
ser detenida en sus efectos futuros, ya sea evitando que se produzcan nuevos daños o disminuyendo el ya
producido. Por ejemplo, la polución ambiental o la difusión de notícias. d) la culpa no tiene ninguna relevancia
en la disciplina inhibitoria, puesto que no es posible evaluar el elemento subjetivo de una conducta antijurídica
futura. e) es habitual que se trate de perjuicios que, si se concretan, no son monetizables. Si bien este elemento
no es esencial, es en este campo donde mayor desarrollo ha tenido. f) también es habitual que se refiera a biens
infungibles, porque en ellos se revela claramente la necesidad de prevención.” (LOREZETTI, 1995, p. 289).
104
“Art.1083º -El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si
fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la
indemnización en dinero. (ARGENTINA, 2014).
105
“Articulo 28º - El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al
estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que
determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se
crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones
judiciales que pudieran corresponder. "Ley General del Ambiente" Bien jurídicamente protegido -Ley Nº
25.675. (ARGENTINA, 2002).
106
“Articulo 41º.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El danho ambiental generara prioritariamente
la obligacion de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveeran a la proteccion de este
derecho, a la utilizacion racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural
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desenvolvimento sustentável para a preservação das gerações presentes e futuras: todos os
habitantes têm direito a um meio ambiente saudável e equilibrado, adequado para o
desenvolvimento humano e para que as atividades produtivas satisfaçam as necessidades
presentes sem comprometer as das gerações futuras; e têm o dever de preservá-lo.
Adota-se, ainda, o regime de responsabilidade objetiva, além da prevalência da
recomposição do status quo ante, e a distinção entre o dano ambiental privado do dano
ambiental coletivo.
De construção doutrinária e jurisprudencial e oriunda do processo cautelar,
conforme dissertam Bôas e Gaio Júnior (2010), as medidas autossatisfativas do direito
argentino são adequadas para uma providência rápida, eficaz e cujo bem tutelado seja um
direito fundamental. Tecnicamente, trata-se de um requerimento urgente formulado ao órgão
jurisdicional que, com uma decisão favorável, satisfaz a pretensão pleiteada, gerando efeitos
permanentes. Os requisitos são probabilidade do direito alegado pelo autor e perigo na
demora. As medidas destinam-se à tutela dos direitos cristalinos que demandam uma solução
rápida e preventiva.
Dessa forma, a única tutela adequada é a específica, mostrando-se ineficaz a tutela
reparatória. Determinada pela relevância do bem jurídico tutelado, as medidas visam à
proteção de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, garantindo a efetividade pela dinamicidade.
Embora a medida satisfativa apresente falhas - principalmente quanto à previsão
legislativa e em sua forma antecipada -, não há dúvidas a respeito de sua efetividade e de sua
necessidade. Na busca por solucionar as lacunas, um dos caminhos é o estudo do direito
comparado, o qual, para Bôas e Gaio Júnior (2010), permite conhecer ordenamentos jurídicos
de outros países e suas respectivas experiências em uma determinada área, adequando os
institutos utilizados no direito interno.
O que se extrai, entretanto, é que a natureza e relevância do direito tutelado
justificam a criação de um procedimento diferenciado, com regras próprias, menos
burocratização e mais efetividade, sendo a diretriz do procedimento em si de forma geral,

y de la diversidad biologica, y a la informacion y educación ambientales.Corresponde a la Nacion dictar las
normas que contengan los presupuestos minimos de proteccion, y a las provincias, las necesarias para
complementarias, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohibe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. (ARGENTINA, 2014).
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inclusive no Brasil. Berizonce107; Peyrano108, Nicolau109 e Lorenzetti 110 são reconhecidamente
autores renomados na tutela inibitória argentina.
5.4 A Doutrina Francesa

O direito civil francês, em proximidade ao brasileiro, prevê a conversão em perdas
e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer 111.
Entretanto, verifica-se que essa não é a medida ideal quando o bem jurídico tutelado é o meio
ambiente.
A ideia de se tutelar a urgência em um procedimento célere, autônomo e
independente, cujos princípios norteadores da ampla defesa e do contraditório estejam
presentes, além de uma decisão que se estabiliza sem ser necessária uma ação principal para
ratificar a liminar concedida, é de providência emergente. A maioria das demandas desse tipo
encerra-se no juízo do référé112.
No âmbito da tutela preventiva, o référé diverge-se do convencional, dispensando
a prova da urgência no caso concreto, buscando tão somente a prevenção do dano iminente ou
fazendo cessar a perturbação manifestamente ilícita.
O instituto não depende de requisitos e condições diversas para concessão pelo
juiz, nem em prova inequívoca ou perigo de irreversibilidade. Ao contrário do ordenamento
brasileiro, o sistema francês presta a tutela preventiva centrada no objetivo de evitar a lesão a
certos direitos ou fazê-la cessar imediatamente, já que, depois da ocorrência do ato contrário
ao direito a tutela adequada, muitas vezes, é a que permite a conversão do prejuízo em valor
monetário.
Para haver celeridade no julgamento um aspecto é determinante: o contraditório.
O juiz deve ouvir a parte contrária antes de proferir sua decisão. A exceção ao princípio da
congruência 113 é autorizada devido às peculiaridades da tutela em questão. Em virtude da
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Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas, disponible en el sitio web Ateneo de Estudios
del Proceso Civil de Rosario, http://www.elateneo.org/Doctrina-seleccionada.php.
108
El derecho procesal civil de las posibilidades ilimitadas o el fin de los sistemas, Jurisprudencia Argentina, n.
1, p. 835 e seguintes.
109
La tutela inhibitoria y el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional. La Ley, 1996-A, p. 1.248.
110
La tutela civil inhibitoria. La Ley, 1995-C, p. 1.217 e ss.
111
Art. 1.142 do Código Civil (LGL\2002\400).
112
“O référé é uma decisão provisória, a pedido de uma das partes, no caso em que a lei dá a um juiz que não
é o juiz principal, o poder de ordenar imediatamente medidas necessárias.” (OUDOT-DOUCHY, 2010. p. 268).
113
Aquele que impõe ao magistrado a obrigação de decidir dentro dos limites objetivados pelas partes. No
ordenamento brasileiro está previsto no artigo 492 do CPC.
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relevância do direito pleiteado, cabe ao magistrado analisar a melhor forma de prestar a tutela
pretendida, mesmo que seja deferida medida diferente da pleiteada.
Para Pereira, E. (2017), a simplicidade e o alto nível de eficácia do sistema do
référé, poderia almejar sua importação ao sistema pátrio. Entretanto, determinado instituto
passou por centenas de anos para chegar ao patamar em que se encontra, assim como os
códigos e atos normativos brasileiros passam por diversas alterações e aceitações.
A ideia da sua autonomia, independência do processo principal, possibilidade de
estabilização da situação fática e a proteção imediata a direitos não patrimoniais são atrativos.
Assim, demonstrada a relevância do direito pleiteado, o magistrado pode ouvir a parte
contrária, proferir a decisão e, caso não seja impugnada, estabilizar a situação fática.
Outro ponto é o sistema recursal do référé que, por não ter efeito suspensivo,
influencia para que a decisão seja cumprida e não se prolongue a lide além do necessário. O
caráter especial da situação emergencial justifica a criação de um procedimento especifico
com diretrizes próprias.
Além disso, o juízo competente para o julgamento do réferé não se confunde com
o magistrado que julga, porventura, a ação de mérito sobre o mesmo tema, pois, embora seja
provisória, não pode ficar acobertada pela coisa julgada material, pois, é possível a
estabilização e transformação em tutela definitiva, não dependendo de propositura da ação de
mérito em um prazo peremptório, como no Brasil.
A origem desse instituto data de 1685, na explicação de Pereira, E. (2017),
quando o Châtelet de Paris114, editou uma norma concedendo poderes para que o tenente civil
pudesse atuar em casos legalmente tipificados de urgência. Em 1806, foram ampliadas as
hipóteses de cabimento do referido procedimento para qualquer situação de emergência. Ao
longo dos anos, a jurisprudência solidificou e ampliou as situações aplicáveis, sistematizando
o Código de Processo Civil de 1975.
Como exemplo, o artigo 484115 do citado código prevê que o sistema de référé
baseia-se em uma decisão provisória de natureza emergencial proferida a requerimento da
parte autora ou demandada pelo juiz diverso da ação principal com poderes para determinar as
medidas necessárias. Nos artigos 808 e 809116 do Código de Processo Civil francês, estão
114

Trata-se de uma fortificação de Paris, atualmente considerada um dos pontos turísticos mais importantes da
capital francesa. (tradução nossa).
115
Article 484. L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre
présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir
d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. (FRANÇA, 1998).
116
‘Article 808. Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. e
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previstas as três espécies do sistema: (i) référé classique (art. 808), (ii) référé de remise en
étatou prévention (art. 809, 1ª parte) e (iii) référé provision (art. 809, 2ª parte) 117.
Quanto ao texto constitucional, a Constituição da República francesa datada de
1958 prevê nos artigos 69 a 71 o tema referente ao meio ambiente, sendo considerado um dos
bens jurídicos a ser tutelado pelo sistema do référé.
Os dispositivos preveem: a constituição de um Conselho econômico, social e
ambiental com participação na elaboração de projetos, decretos e leis para posterior sanção do
Governo e do Parlamento118; a submissão de qualquer plano de cunhos ambiental, social ou
econômico ao parecer do Conselho, bem como a sua consulta em caso de problema nessas
hipóteses119 e sobre a composição do órgão, delimitando o número máximo de consultores,
além de seu regulamento interno, que será consubstanciado em lei orgânica 120.
No que tange ao tema meio ambiente, a adoção da Diretiva Seveso II na França
ocorreu pela deliberação do Ministro do Desenvolvimento em maio de 2000, alterando
códigos de atividades com impacto ao meio ambiente (atividades de alto risco e de risco
reduzido).
Após a explosão na fábrica de fertilizantes AZF na cidade de Toulouse em 2001,
foi criada, em julho de 2003, uma lei específica121 não só para prevenir riscos tecnológicos e
naturais, bem como para reparar de danos, com a qual foram instituídos os Planos de
Prevenção de Riscos Tecnológicos (PPRT), visando assegurar a proteção das populações
próximas às áreas industriais.
Article 809. Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation de faire.’ (FRANÇA, 1998).
117
Référé clássico; preventivo e provisional. (tradução nossa).
118 "Article 69.Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur
les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un
membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant
les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Conseil
économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi
organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il
propose d'y donner.’ (FRANÇA, 1998).
119
"Article 70. Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le
Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut
également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou
environnemental lui est soumis pour avis.’ (FRANÇA, 1998).
120
"Article 71. La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres
ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.’
(FRANÇA, 1998).
121
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages (FRANÇA, 2003).
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Além disso, a França dispõe de associação de empresas de seguros (Assurpol) 122,
criada em 1989, agrupando cerca de 40 empresas de seguro e resseguro, francesas e
estrangeiras, atuantes no país. Uma das modalidades é o seguro ambiental multirrisco,
também conhecido como Assurance Multirisque Environnement, que cobre despesas de
reparação dos danos ambientais em caso de acidente nas localidades do operador, bem como
as despesas de despoluição dentro e fora dessas localidades.

5.5 A Doutrina Alemã

Na década de 1950 questionou-se a concepção adotada no BGB a respeito do
delito de violação do direito absoluto 123 , fundamentada na teoria clássica da ação. Como
explicam Caetano, Machado e Moura (2010), adotando a teoria finalista da ação de Welzel,
foi defendido que a simples ameaça (Verursachung, em alemão) à lesão a um bem jurídico
não era suficiente para legitimar um juízo nos delitos culposos.
A discussão ganhou repercussão com uma decisão proferida pela corte em março
de 1957. O autor feriu-se ao embarcar em um bonde, mas não ficou clara a motivação do
acidente (embriaguez ou conduta culposa do fiscal). Sendo caso de responsabilização por ato
do funcionário foi invocada nova causa de exclusão da antijuridicidade para acidentes de
trânsito, denominada pela corte de causa legitimadora do comportamento conforme o tráfego.
Atualmente, é reconhecida a inversão do ônus da prova quanto ao descumprimento do dever
de cuidado. A relevância da decisão encontra-se na antijuridicidade, superada a invocação da
excludente, distinta da noção de culpa desde o século XIX.
Nesse sentido, o direito civil alemão alicerça o delito em tipicidade,
antijuridicidade e culpa. A relação entre esses institutos fica clara no artigo 823 do BGB no
qual é previsto que a violação culposa ou dolosa dos direitos da vida, corpo, saúde, liberdade,
propriedade e outros – assim reconhecidos pela jurisprudência - faz jus a reparação dos danos.
Em regra, segundo Carnaúba e Reining (2016), a responsabilidade é tratada de
forma objetiva, exceto nos casos de excludentes, e o dever de reparar depende de análise de
culpa. Na hipótese de abuso de direito, basta a distinção entre antijuridicidade e culpa, sendo
122

‘ASSURPOL est un groupement français de co-réassurance qui a été créé en 1989. Il est constitué sous la
forme d’un GIE dont les adhérents sont des assureurs et des réassureurs. ASSURPOL réassure pour le compte
de ses membres les risques environnementaux transférés au pool par les assureurs adhérents’. (FRANÇA,
1998).
123
Artigo 823, I do BGB.
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possível pleitear a tutela inibitória diante de uma ameaça ao bem protegido. Assim, “é
possível exigir a cessação de afirmações inverídicas independentemente de o jornalista haver
reconhecido ex ante que suas informações estavam erradas” (CARNAÚBA, REINING, 2016,
p. 4). O dever de reparar, por outro lado, pressupõe o elemento subjetivo.
Quanto ao direito ao meio ambiente e sua proteção, o direito alemão não prevê
expressamente na constituição a tutela especifica, sendo inserido, na visão de Steigleder
(2011), como fundamental, da mesma forma que a proteção à vida, à integridade física e à
propriedade. O Estado tem a obrigação de protegê-lo com uma politica ativa, evitando a
ocorrência de danos ou que coloquem em risco os direitos expressos no texto constitucional.
O parágrafo 6º da Lei federal alemã sobre responsabilidade ambiental124 de 1990
prevê que a responsabilidade prescinde de culpa, necessitando apenas do nexo causal entre a
causa e o dano, sendo presumido em alguns casos125. Com o objetivo de ampliar a proteção ao
meio ambiente, o Parlamento alemão aprovou a Lei Umweltschadensgesetz – UschG, relativa
ao desastre ambiental, implementando a Diretiva 2004/35/EC7 e preenchendo lacunas
referentes à responsabilidade.
Para Correio e Rezende (2015), a nova lei traz alguns conceitos como dano
ambiental, ampliando para danos causados às espécies e habitats naturais, à água e ao solo,
bem como o conceito de responsável, sendo qualquer pessoa que se dedica ou controla uma
atividade.
Percebe-se a tendência de uma maior preocupação com o meio ambiente,
principalmente em seu aspecto preventivo, a título de exemplo há a previsão da tutela
inibitória no Código Civil alemão (BGB - §1.004), assim como ocorre no ordenamento
jurídico brasileiro.

124

“Umwelthaftungsgesetz” (KRELL, 2014, p. 27).
‘ § 6 Ursachenvermutung 1) Ist eine Anlage nach den Gegebenheiten des Einzelfalles geeignet, den
entstandenen Schaden zu verursachen, so wird vermutet, daß der Schaden durch diese Anlage verursacht ist. Die
Eignung im Einzelfall beurteilt sich nach dem Betriebsablauf, den verwendeten Einrichtungen, der Art und
Konzentration der eingesetzten und freigesetzten Stoffe, den meteorologischen Gegebenheiten, nach Zeit und Ort
des Schadenseintritts und nach dem Schadensbild sowie allen sonstigen Gegebenheiten, die im Einzelfall für
oder gegen die Schadensverursachung sprechen.’ (ALEMANHA, 1990).
Tradução livre: § 6º - 1) Presunção de causalidade se as circunstancias são propícias para causar o dano, de
acordo com a situação individual, pressupõe que o dano provém deste sistema. A adequação será apreciada no
caso concreto após o procedimento, considerando o equipamento utilizado, o tipo e a concentração das
substâncias utilizadas, as condições meteorológicas, hora e local da ocorrência do dano, bem como todos os
elementos que concorram contra ou a favor do dano.
125
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5.6 A Doutrina norte-americana (EUA)
A tutela de prevenção ao ilícito teve origem em 1890 nos EUA quando o artigo
The Rights to Privacy 126 foi publicado pelos advogados Samuel Dennis Warren e Louis
Dembitz na revista jurídica Harvard Law Review127. Intimidade e privacidade foram os temas
abordados, sobretudo do caso concreto da vida privada de Mabel Bayard, esposa de Samuel
Warren128, que abriu precedentes para o caso da proteção preventiva.
Os direitos individuais em voga, na égide da sociedade liberal estadunidense,
foram discutidos no texto a partir da interpretação do commom law129 feita pelos autores, na
perspectiva de que a personalidade individual deveria ser inviolável. Ainda, deveria ser
oponível erga omnes130, absoluto e de dimensão negativa, ou seja, as pessoas têm o direito de
não terem violada a sua privacidade.
Como instrumentos jurídicos, sugeriu-se a ação indenizatória (action of tort for
damages) e a injunction 131 , que consistia na ordem judicial determinando uma obrigação
positiva ou negativa, em um sistema de tutela específica. Decidido o mérito, se houvesse
danos decorrentes das medidas, eles eram suportados pelo requerente no caso de
improcedência. No caso de procedência, a injuction se tornava definitiva com a perpetual
injuction132.
Os argumentos sustentados pelos autores foram acolhidos pelos tribunais
americanos, aumentando a proteção do direito à privacidade. Posteriormente foram abarcados
em documentos como a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) e na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950). A Constituição
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Os direitos da privacidade. (tradução nossa).
Ao pé da letra, significa Revisão da lei de Harvard. Trata-se de uma revista criada por estudantes da
Universidade de Harvard nos EUA.
128
Advogado e industrial [Samuel D. Warren], casara-se com Mabel Bayard, filha do Senador Thomas F.
Bayard, futuro secretário de Estado, e vivia na alta sociedade bostoniana. Seu lar, constantemente aberto para
recepções, constituiu-se alvo da bisbilhotice da imprensa amarela. Foi este clima que o levou, segundo os juristas
que pesquisaram sua vida e obra, a aliar-se a um colega da universidade, Louis Dembitz Brandeis, para escrever
o artigo, transformado em documento básico de defesa da intimidade. (FERNANDES, 1977, p. 22).
129
Baseia-se mais na jurisprudência que no texto da lei. É utilizada nos EUA e na Inglaterra. (tradução nossa).
130
É uma decisão que tem efeito para todos. (tradução nossa).
131
“The remedies for an invasion of the right of privacy are also suggested by those administered in the law of
defamation, and in the law of literary and artistic property, namely: — 1. An action of tort for damages in all
cases. Even in the absence of special damages, substantial compensation could be allowed for injury to feelings
as in the action of slander and libel. 2. An injunction, in perhaps a very limited class of cases”. (WARREN;
BRANDEIS, 1890, p. 4).
132
“Injuction” significa o exercício do contraditório através da tutela do direito e “perpetual injuction” a coisa
julgada, para o ordenamento brasileiro. (tradução nossa).
127
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brasileira compactua com essa proteção, prevendo a tutela preventiva e repressiva do direito
da personalidade133.
Dessa forma, percebe-se a diversidade de entendimentos e normas adequadas e
adotadas por cada país, na tentativa de proteger os bens jurídicos mais caros a depender da
época e da necessidade. Ademais, pela globalização e expansão de informações, verifica-se
uma sociedade cada vez mais uníssona, com a tendente uniformização de procedimentos ao
longo dos anos, na adoção de regramentos semelhantes, respeitando as particularidades e a
cultura de cada um. Para fins de análise comparada, relata Cappelletti:

No mundo de hoje, todo o movimento válido de pensamento, toda a concepção que
efetivamente reflita as renovadas exigências sociais tende, ainda mais do que
pudesse acontecer em outros tempos, a deitar por terra os limites dos países isolados
ou nacionais e a assumir um alcance de tendência universal. Em resumo, há
profunda e irresistível tendência para a unidade e esta tendência se reflete
necessariamente também no mundo do direito e de seus substituídos.
(CAPPELLETTI, 2001, p. 102).

Os novos direitos, como a tutela coletiva que prevê e antecede o ilícito, pretende
um sistema coletivo próprio, construído através de influencias e experiências comparadas,
visando à prevalência do Estado democrático e do ser humano como um dos membros de todo
esse ecossistema. Assim, afirma Couture (2003) que o direito processual democrático deveria
eliminar as bases do individualismo formulando um sistema que seja a própria condição
humana e a única fórmula viva da lei seja o eterno equilíbrio entre o poder e o ser humano.
Acrescenta-se a esse tópico a ideia que a base individual deve ser lembrança
constante de como tudo começou e, deve-se ter a noção do “eu” para depois ter a consciência
e importância do coletivo. A concepção do indivíduo apenas existe na coletividade e tal
pensamento alicerça a construção do ordenamento jurídico de todos os países.
Em um sistema parecido, Coelho e Rezende (2016) afirmam que o direito inglês,
baseado na common law aplica, desde o século XIX, a responsabilidade objetiva,
principalmente pelo precedente judicial ocorrido no julgamento Rylands v. Fletcher 134 .
Contudo, observa-se que a aplicação da responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiente
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Art. 12, CC e art. 5º, XXXV, CRFB.
“O caso decidido pela Câmara dos Lordes (House of Lords), Ryland v. Fletcher, ocorrido em 1868 teve e
ainda tem uma relevante repercussão na responsabilidade civil ambiental na Inglaterra. Até a ocorrência deste
importante precedente judicial aplicava-se apenas a responsabilidade subjetiva baseada na negligência ou no
incômodo. O caso Ryland v. Fletcher, ao introduzir pela primeira vez, embora de forma ainda um pouco
incipiente, a noção de responsabilidade objetiva, representou o início uma grande transformação no
entendimento da responsabilidade ambiental na Inglaterra e, pode-se dizer, em outros países.” (COELHO E
REZENDE, 2016).
134
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ainda era aplicada a situações bastante restritas e limitadas, situação que foi modificada após a
incorporação ao Direito Inglês da Diretiva 2004/35 em 2009.
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6

O PANORAMA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO BRASIL
No tempo do Brasil Colônia, predominavam as diretrizes portuguesas compostas

pelas Ordenações do Reino e suas leis complementares. Em 1603, foram publicadas as
Ordenações Filipinas que vigoraram em Portugal até 1867 e, no Brasil, até a vigência do
Código Civil em 1917.
As ordenações Filipinas adotaram o princípio da responsabilidade pessoal do
juiz135, que perdurou durante a Constituição de 1824, concretizando-se no Decreto 737 de
1850.
A inovação ocorreu com a promulgação do Código Penal em 1890, impondo ao
Estado o dever de indenizar o réu reabilitado após condenação por sentença criminal. Nesse
sentido, Lessa (1915), embora adepto da irresponsabilidade do Estado por ato jurisdicional,
admitiu a possibilidade de obtenção do ressarcimento pelos prejuízos de uma sentença ilegal
aos particulares nos casos de revisão ou rescisão.
O Código Civil de 1916, além da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
público136 por atos dos seus funcionários, prevê dispositivos que impõem a responsabilidade
direta ao juiz pelos danos causados às partes137.
A partir de 1940, foram editadas novas codificações: Código Penal, Código de
Processo Penal e Código de Processo Civil, enunciando comportamentos que poderiam ser
praticados pelos funcionários públicos (inclusive juízes) como o peculato, concussão,
corrupção, prevaricação 138, definindo o crime de exercício arbitrário ou abuso de poder139,
reforçados com a Lei 4.898/65140. Definiu-se, nessa época, em ato normativo, como abuso de
autoridade deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja
comunicada, sujeitando-o, além de outras sanções, à reparação civil do dano.

135

Livro I, Título LXXXVIII, § 16 –“(...) e o juiz que isto não cumprir, pagará ao órfão toda a perda e dano que
por isso se lhe causar"; Livro III, Título LXII, § 52 -" (...) e o julgador, que os tais atos processou, será obrigado
às custas no caso, que processou sem citação, ou com citação nula"; Livro N, Título CII, § 72 - "E faça o dito
juiz de tal maneira, que por sua culpa ou negligência os bens dos órfãos não recebam dano, porque todo o dano e
perdà que receberem pagará por seus bens". (Ordenações Filipinas, 2016).
136
Artigo 15, Código Civil brasileiro de 1916.
137
Artigos 294, 420, 421 do Código Civil de 1916.
138
Artigos 312 a 317 do Código penal.
139
“Art. 350, CP. – Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou
com abuso de poder". (BRASIL, 1940).
140
Tratando sobre a responsabilidade civil, administrativa e penal nos casos de abuso de autoridade.
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O Código de Processo Penal de 1942 abordou a questão da indenização a partir do
erro judiciário, atribuindo a responsabilidade diretamente ao Estado, condicionando-a não
mais à reabilitação do réu, mas à revisão da sentença condenatória 141.
O Código de Processo Civil de 1973, repetindo a regra do CPC de 1939, previa a
responsabilidade do juiz por proceder com dolo, fraude ou atrasar providência relativa ao
processo 142 . A Lei Orgânica da Magistratura 143 reproduziu o enunciado no artigo 49,
estendendo sua incidência também aos atos praticados nas demais áreas jurídicas144.
As Constituições Federais de 1946, 1967 e a Emenda nº 1/69 foram omissas
quanto à responsabilidade do juiz. A Constituição de 1988 no título dos direitos e garantias
fundamentais prevê a indenização em caso de erro judiciário na seara criminal 145 . Dessa
forma, percebe a tendência do ordenamento jurídico brasileiro coexistir nas suas normas sobre
o tema146.
Diante do quadro legislativo, a orientação jurisprudencial predominante tem
afirmado a irresponsabilidade do Estado por atos dos juízes, exceto quando o dever de
indenizar é expresso na lei, como no erro judiciário criminal após processo de revisão 147.
Para Aguiar (1993), a justificativa encontra fundamento nas teses difundidas
acerca do tema148. As que têm maior ênfase são soberania exercida pela autoridade judiciária;
a força da coisa julgada e a necessidade de garantir a liberdade e a independência dos juízes.
141

“Art. 630, CPP – “O Tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa
indenização pelos prejuízos sofridos. § 1° - Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a
União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o
tiver sido pela respectiva justiça. § 2° - A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação
proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu
poder; b) se a acusação houver sido meramente privada’. (BRASIL, 1941).
142
“Art. 133 – Responderá por perdas e danos o juiz, quando: I - no· exercício de suas funções, proceder com
dolo ou fraude: II- recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que. deva ordenar de ofício; ou a
requerimento da parte. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no nº II só depois que a
parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe atender o pedido
dentro de dez (10) dias". (BRASIL, 1973).
143
Lei Complementar n 35, de 14.3.1979.
144
O projeto do Estatuto da Magistratura Nacional, encaminhado pelo STF ao Congresso Nacional (Diário da
Justiça de 21.12.92), não fez referência à responsabilidade por ato judicial. Esta seria a sede legislativa mais
adequada para regular a matéria em nível nacional e para todas as jurisdições.
145
"Art. 5, inciso LXXXV - O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença". (BRASIL, 1988).
146
Constituição de 1988, artigo 5º, inciso LXXXV e artigo 37, § 6; Código Civil de 1916, artigos 15, 294, 420,
421 e 1.551; Código Penal de 1941, artigos 312 a 317 e 350; Código de Processo Penal de 1941, artigo 630; Lei
4.898/65; Código de Processo Civil de 1973, artigo 133; Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN) de 1979,
artigos 49 e 56.
147
Art. 630 do CPP.
148
Philipe Ardant enumerou na obra La Responsabilité de l’État du Fait de la Fonction Juridictionelle de 1956,
os fundamentos teóricos contrários ao princípio da responsabilidade do Estado por fato da justiça: a
responsabilidade eliminaria a liberdade de espírito dos Juízes; as partes não colaboram para o funcionamento
correto da justiça; há o risco de colusão entre as partes; a organização dos serviços da justiça e as regras do
processo oferecem garantias suficientes para impedir a causação de algum dano; o recurso à justiça é um ato
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Decidiu o Supremo Tribunal Federal em sessão plenária que o Estado não é
civilmente responsável por atos do Poder Judiciário, exceto quando expresso na lei, haja vista
que a administração da justiça é um dos privilégios da soberania 149 . Em outra decisão,
pronunciou-se no sentido de o pensamento dominante, em se tratando de atos de soberania,
não poderia resultar a responsabilidade de indenizar quem sofresse prejuízos daí
consequentes150 151.
Portanto, o juiz não seria funcionário ou preposto do Estado e, no caso de
ilicitude, a responsabilidade seria exclusiva e pessoal de seu autor. A doutrina, até meados do
corrente século, insistiu na mesma linha: o ato jurisdicional é emanação da soberania, revestese da força incontrastável da coisa julgada, não ofende a direitos subjetivos e não gera a
responsabilidade civil do Estado152.
Nos últimos anos, entretanto, tem fortificado o movimento em favor da ampliação
do conceito, por motivos de ordem política (realização do Estado de Direito e seus princípios
de isonomia e extinção de privilégios antes comuns) e razões de ordem jurídica (o ato estatal
praticado pelo juiz não se distingue, no âmbito ontológico, das demais atividades do Estado,
que acarretam no dever de indenizar no caso de dano).
Além disso, foi incluído o artigo 28153 na Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (Decreto - Lei nº 4657/42) fazendo referência expressa à responsabilidade pessoal e
direta do funcionário público nos casos de dolo ou erro grosseiro. A alteração é devida à Lei
13.655/2018, entrando em vigor em abril do corrente ano e demonstra a mudança substancial
no panorama do instituto de responsabilidade no ordenamento jurídico, abrindo precedentes
para não haver impunidade nem barreiras para atingir àqueles que colaboraram, direta ou
indiretamente, para a violação do direito ou para a ocorrência do dano.
Assim, o Estado-Juiz é percebido como fração do Poder Público que pode causar
dano através do seu agente público. As principais manifestações a favor da responsabilização

voluntário; o reconhecimento da responsabilidade acarretaria uma carga muito grande para as finanças públicas;
a função jurisdicional, como manifestação da soberania, é irresponsável; a autoridade da coisa julgada impede a
responsabilização por dano resultante da sentença.
149
Acórdão do STF de 13.10.71, na RTJ, 64/689.
150
Acórdão do STF de 25.3.80, na RTJ, 94/423.
151
É apenas a reiteração de precedentes consolidados desde o início do século: “Não é a União civilmente
responsável pelas decisões contenciosas ou administrativas, proferidas pelo Poder Judiciário, porque este não é
representante ou preposto dela, mas um dos órgãos da soberania nacional.” (Acórdão do STF de 29.10.26,
Revista Forense, 49/46).
152
Carlos Maximiliano, Pedro Lessa, Carvalho dos Santos, Castro Nunes, Pedro Batista Martins defendiam que
tornar o Juiz civilmente responsável pelos julgamentos que profere era um absurdo que a doutrina jamais poderia
tolerar. No mesmo sentido, o Estado poderia responder pelos atos em que estivesse investido.
153
“Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo
ou erro grosseiro. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).” (BRASIL, 1942).
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do Estado por ato dos juízes encontram-se na década de 40, com Alcino de Paula Salazar 154 e
José de Aguiar Dias155. De tais doutrinadores conclui-se que há a responsabilidade do Estado
devido ao funcionamento do serviço público, fundamentada na ideia solidária acerca da
equitativa distribuição dos ônus e encargos públicos; é aplicável aos atos judiciais, exceto
coisa julgada (desfeita por revisão ou rescisão). Neste capítulo essa questão será abordada
com mais profundidade.
6.1 Da irresponsabilidade à responsabilidade objetiva do Estado

A história da responsabilidade civil do Estado (da culpa ao risco) foi dada a
passos curtos. Inicialmente, predominava a irresponsabilidade total por seus atos, chegando
hoje na teoria da responsabilidade objetiva com fundamento na teoria do risco.
Para Mello (1981), reflete uma evolução e adaptação ao longo do tempo, e o atual
estágio é o de responsabilidade objetiva. A trajetória deve-se, em grande parte, ao apelo social
pela necessidade de mudanças. Antes o ônus era repartido entre a sociedade, excluído o
Estado, por atividades desempenhadas por ele. Passou depois a ser compartilhado com o
Poder Público, principalmente por enquadrar na categoria de atividade risco e pela
possibilidade de prejudicar toda uma coletividade em prol do bem comum.
6.1.1 As fases de responsabilidade

Durante o período absolutista, o poder estatal era centralizado na figura do
monarca. As decisões não podiam ser contestadas, e a autoridade era proveniente da força
divina 156 . O Estado era guardião do direito infalível e não cometia erros. Se houvesse
equívocos, Cretella Júnior (2002) explica que a pessoa do monarca não era atingida, e o
agente público era visto como um particular desvinculado do serviço público e respondia por
conta própria os atos cometidos. Predominava o princípio de soberania concebida como a
vontade de uma pessoa que se podia impor a todos sem compensação 157 na fórmula de
Laferriére158.
154

Responsabilidade do Poder Público por Atos Judiciais (1941).
Obra "Da Responsabilidade Civil" (1979).
156
As expressões “L’État c’est moi” e “the king can do no wrong” são oriundas desta época que demonstravam
o pensamento de que o governante, o Estado ou o Rei eram absolutos e não cometiam equívocos.
157
Edouard Laferrière era conselheiro do “Conseil d’État” e contribuiu para as mudanças no Direito
Administrativo.
158
“Le prope de la souveraineté c’est de s’imposer à tous sans compensations” (LACERDA, 1985, pág. 45). Em
outras palavras, significa que o propósito da soberania é impor a todos sem compensação (tradução nossa).
155
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Defende Caum (2004) que as teorias da irresponsabilidade não davam margem de
aplicação de qualquer sanção ou repreensão ao ente estatal por sua conduta errônea ou omissa.
O governante era a fonte do direito e, por isso, não podia agir de forma contrária aos ditames
legais, da mesma forma que o Príncipe não poderia causar dano a outrem.
Nessa época, nem os atos legislativos, nem os de governo, nem os de guerra, nem
os equívocos judiciários poderiam dar origem a uma ação de responsabilidade contra o
Estado, já que todos eram manifestações da soberania.
A primeira fase concentra a noção de que o Estado, como toda pessoa jurídica, é
uma ficção legal e incapaz de ter vontade própria, não sendo possível a sua responsabilização
por ato lesivo do direito alheio. Assim, defende Sampaio, J. (2003) que diante da inexistência
da vontade não há requisito para imputabilidade.
Superado esse período, ganha força a concepção civilista da responsabilidade do
Estado, primeiro acolhida em discussões doutrinárias e jurisprudenciais. A elaboração das
teorias de responsabilidade do Estado ocorreu nos princípios de direito público após o leading
case159 de Arrêt Blanco160 em 1873, sendo marco histórico da teoria da culpa administrativa,
na concepção de Esteves (2003), sendo posteriormente abordada em sede legislativa nos EUA
em 1946 com a Federal Tort Claims 161 e na Inglaterra com o Crown Proceeding Act 162 .
Entretanto, ainda que houvesse o início de uma responsabilização, não era geral nem absoluta.
Criou-se a percepção de que os agentes públicos poderiam causar danos a
terceiros, pelos quais o Estado responderia como representante de seus funcionários,
principalmente no final do século XIX, no qual o intervencionismo estatal tornava-se
presente.

159

É uma decisão que cria o precedente para que outras a sigam (tradução nossa).
Para Silva, O. (2009), um marco relevante é o famoso caso de Blanco ocorrido na França. Uma menina de
cinco anos, chamada Agnès Blanco, foi atropelada por um vagão de uma empresa pública de tabaco de Bordéus.
Os pais da menina dirigiram-se ao Tribunal de Bordéus para pedir uma indemnização, mas o pedido foi negado
sob a alegação de competência negativa do Tribunal e por não haver lei aplicável, já que as normas do Código
Civil somente se referiam às relações entre particulares. Os pais dirigiram-se ao Conselho de Estado e obtiveram
a mesma resposta. Diante do dilema, o Tribunal de Conflitos foi chamado a pronunciar-se, tendo considerado
que o caso era da competência da esfera administrativa, e que, na ausência de lei, era necessário criar normas
jurídicas especialmente destinadas a proteger a Administração, também em matéria de responsabilidade civil.
Assim, foi afirmada a necessidade de o Direito Administrativo possuir autonomia e alterou a estrutura do
instituto da responsabilidade civil do Estado.
161
“FTCA é um estatuto pelo qual os Estados Unidos autorizam processos de responsabilidade civil contra o
próprio Estado, salvo algumas exceções. O FTCA foi promulgado em 1946, permitindo que o Estado fosse
responsabilizado por certos atos, praticados negligente ou indevidamente, ou omissões de seus servidores”.
(FARO; GOMES, 2012, p. 7).
162
“Considerando que o princípio da imunidade da Coroa baseada na antiga noção feudalista de que o Rei não
agia erroneamente estava ultrapassado, editou o “Crown Proceeding Act”, sujeitando a Coroa a processos de
responsabilidade civil”. (FARO, GOMES, 2012, p. 7).
160
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A premissa da irresponsabilidade começa a ser afastado com base no fundamento
de que a atividade administrativa ocorre no interesse da coletividade e não há justificativa
para alguns poucos suportarem o ônus de todos. Entretanto, a responsabilidade era analisada a
partir do elemento subjetivo de culpa.
A era da responsabilidade, todavia, prevaleceu no século XX. O Estado passou a
ter personalidade jurídica, ganhando capacidade de direito e de fato. A perda da supremacia
da irresponsabilidade deu-se com a queda do absolutismo, a separação dos poderes e com a
ascensão do Estado de Direito. Nessa configuração, apenas o funcionário público era
responsabilizado, de maneira pessoal e exclusiva.
Os atos públicos eram divididos em atos de império e atos de gestão. Os primeiros
eram indispensáveis e essenciais para manter a preservação da ordem pública e, mesmo que
houvesse prejuízo a terceiros, o Estado não era responsabilizado. Todavia, os de gestão
tinham como finalidade a garantia pela estrutura social no âmbito da coletividade e, no caso
de danos, o Estado arcaria com o ônus, com a análise de culpa do funcionário.
Pereira, C. (2016) defende que o Estado ora atua como pessoa pública, no
exercício de seu poder soberano, realizando atos de império, ora age como pessoa civil,
gerindo seu patrimônio por meio de atos de gestão.
Apresenta-se, portanto, um panorama dicotômico, levando à separação das
instâncias judiciária e administrativa, além de ser suporte para a teoria da dupla personalidade
do Poder Público que, pela dificuldade no enquadramento dos atos, foi abandonada, assim
como a precedente de irresponsabilidade estatal.
Ainda sob a concepção privatista da responsabilidade, é desenvolvida a teoria da
culpa, na qual o dano causado ao particular decorria de ato culposo ou danoso do funcionário
público, já que a pessoa jurídica não poderia agir com culpa. Assim, o Estado era
responsabilizado por atos cometidos por seus agentes.
Adentrando a fase publicista, adota-se uma nova postura em relação ao Estado.
Para Cahali (2007), o entendimento altera para o Poder Público como ser coletivo que está
inteiro em todos os seus órgãos, agentes e funções, não havendo mais a distinção entre
representante e o órgão propriamente dito.
Dessa forma, entende-se o Estado como detentor da soberania, possuindo o poder
como unitário e indivisível, ao contrário da atividade, que pode ser repartida em executiva,
legislativa e judiciária.
A teoria da culpa administrativa, ainda de natureza subjetiva, também era
conhecida como teoria da falha de serviço público ou da falta. Ele podia isentar-se da
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responsabilidade se provasse que atuou dentro dos parâmetros escalonados por Dergint
(1994), quais sejam: diligência, prudência e perícia.
Para atribuir o dano e a consequente configuração da responsabilidade, bastavam
a má condução do serviço ou a sua deficiência. Em caso de ausência de identificação do
agente, ganhava o nome de acidente administrativo ou falha anônima.
A teoria resguardava, portanto, os seguintes casos: quando o serviço público
funcionou mal; quando não funcionou e deveria funcionar; quando funcionou tardiamente,
levando à ocorrência de dano, e quando advinha de contravenção a preceito normativo.
A responsabilidade ocorria também nas hipóteses de erro judiciário, nas quais o
juiz declara um direito ao caso concreto sob a falsa percepção dos fatos, proferindo decisão
divergente da realidade e, segundo Hentz (1995), conflita com os pressupostos da justiça.
O erro ocorre, ainda segundo o autor, pela ignorância, dolo, simulação, culpa,
decisão contrária à prova dos autos, errônea interpretação da lei e o magistrado deve ser
responsável pessoalmente em caso de dolo, fraude e erro substancial e inescusável.
Nessa perspectiva, indaga-se sobre a responsabilidade do Estado ante uma decisão
judicial equivocada que gere danos ao particular ou se paira sobre a função do juiz em si.
Questiona-se, ainda, sobre a possibilidade de previsão deste erro e até que ponto ele pode ser
evitado.
De acordo com Stoco (2014), o legislador apontou o erro como fundamento para
reparação do dano, converteu-o em erro inescusável e o incluiu no conceito de culpa,
equiparando-o ao mau funcionamento ou à falha da atividade estatal.
Aguiar Júnior (1993) defende a não distinção ontológica entre o ato estatal
praticado pelo juiz e as demais atividades estatais geradoras do dever de indenizar, uma vez
presentes os requisitos. Assim, asseguraria a teoria de que o poder advindo do Estado é uno e
indivisível. Entretanto, a posição não é unânime. Tais questões serão debatidas com mais
profundidade no próximo capítulo.
No Brasil, a evolução da responsabilidade objetiva do Poder Público ocorreu por
meio de decisões jurisprudenciais permeando a teoria da culpa, do risco administrativo e do
risco integral. À época do Código Civil de 1916 163, como explicam Bedran e Mayer (2013), a
responsabilidade era unicamente subjetiva, sendo necessária a presença de quatro elementos
para gerar o dever de indenizar: conduta omissiva ou comissiva, dano, nexo causal, culpa ou
dolo.
163

Art. 159 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar
direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. (BRASIL, 1916).
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A teoria do risco cogita apenas o nexo causal entre a atuação do Poder Público e o
prejuízo, reconhecendo que o lesado não pode ficar sem amparo estatal. Em termos
legislativos, a teoria está consagrada no art. 37, §6 da CRFB e 927 do CC.
A perspectiva era a de que o Poder Público se expressava por ações
desempenhadas por agentes públicos e órgãos. Possuía o aspecto volitivo e competência para
exercer atribuições. Se houvesse dano, o próprio Estado responderia, haja vista ser reflexo de
uma vontade expressa por ele, mesmo que por meio de um intermediário. A imputação de
responsabilidade é direta ao contrário da concepção civilista.
Na repartição do ônus, surgiu a teoria da responsabilidade objetiva que se
subdividiu em duas: teoria do risco administrativo e integral.
A primeira, mais atenuada e aceita pela doutrina, reconhece a responsabilidade de
natureza objetiva, porém admitindo excludentes, como a força maior, culpa da vítima parcial
ou total e caso fortuito. Essa é alinhada à teoria da causalidade adequada que tem como cerne
o perigo, devendo ser verificado o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano, de acordo
com o entendimento defendido por Toshio Mukai, Von Adamek, Andreas Joachim Krell,
Helita Barreiro Custódio e Fernando Noronha.
A integral defende que, de acordo com Meirelles (2002), que todo dano causado
ao particular deveria ser suportado pelo Estado, mesmo em caso de culpa ou dolo da vítima.
Assim, não considera as excludentes no caso de atribuição de responsabilidade. O princípio da
responsabilidade do Estado assume a potencial natureza jurídica estatal danosa, podendo ser
causados prejuízos a outrem, devendo ser reparados em um prazo razoável.

6.1.2 A Responsabilidade Ambiental do Estado

Na seara do Direito Ambiental, a responsabilidade objetiva estatal surgiu na
ordem jurídica por força do Decreto de número 79.247/77, que ratificou a Convenção
Internacional sobre Responsabilidade civil em danos causados pela poluição por óleo em
1969.
No mesmo ano do decreto, foi promulgada a Lei 6453, que em seu artigo 4º164,
prevê sobre a atividade nuclear. Em 1981, a Lei 6.938 dispôs sobre a política nacional do
meio ambiente, prevendo a responsabilidade independente da análise de culpa ao poluidor165.

164

“Art. 4º, Lei 6453/77 - Será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei,
independentemente da existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por
acidente nuclear.” (BRASIL, 1977).
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A fim de buscar prováveis justificativas para a imposição da responsabilidade
objetiva, há os seguintes argumentos: internalização dos custos da poluição no processo de
produção, ocasionando no fomento de emprego de medidas de prevenção e controle do risco,
contratação de seguro, garantias financeiras, constituição dos fundos de indenização ou
compensação para atenuar os ônus arcados pelas vitimas, além de executar atividades de
restauração do dano quando desconhecido o resultado produzido ao longo do tempo.
Considera, ainda, hipóteses em que a Administração Pública é responsabilidade, permitindo a
coerência entre os sistemas de imposição de responsabilidade.
A jurisprudência não é unanime quanto à aplicação da teoria do risco. Grande
parte defende o risco administrativo 166 sob a alegação de que o meio ambiente é um bem
jurídico instável e de complexa tutela, devendo ser aplicada uma teoria mais amena, enquanto
outra parte suscita a teoria do risco integral167, ressaltando a importância do meio ambiente
para a sobrevivência de todas as espécies, devendo ser garantido sob a máxima proteção.
165

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos
Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.” (BRASIL, 1981).
166
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. (...) Imputada a
responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando
apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na
teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito
entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro
ou ainda em caso fortuito ou força maior. A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo
ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta
estatal). (REsp 1655034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 27/04/2017). (grifo nosso).
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EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. ACIDENTE AMBIENTAL. EXPLOSÃO DO NAVIO VICUÑA. PORTO DE
PARANAGUÁ. PESCADORES PROFISSIONAIS.PROIBIÇÃO DE TEMPORÁRIA DE ESCA. EMPRESAS
ADQUIRENTES DA CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. (...) Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada
inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts.
543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "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" (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). (grifo nosso).
E, ainda entende o TJMG,
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - EFEITOS
RETROATIVOS - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO AMBIENTAL - EVENTOS - COMBATES DE GALOS MAUS-TRATOS - CRUELDADE - ATIVIDADE VEDADA -- ONUS DE PROVA - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS AMBIENTAIS - MINORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO - RECURSO
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Steigleder (2011) é uma das defensoras da aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva em dano ambiental, sustentando que há o pressuposto da existência de uma atividade
que implica riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a
obrigação de prevenir riscos e de internalizá-los em seu processo produtivo. Sendo objetiva,
pressupõe o dano ou o seu risco e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado
danoso, mesmo que potencial.
Defende, ainda, a teoria do risco integral diante das dificuldades na aferição do
nexo causal para cenários ambientais que podem ter causas concorrentes, simultâneas ou
sucessivas, favorecendo a impunidade.
No sistema de responsabilização do dano ambiental no Direito brasileiro, sob o
ponto de vista de Bedran e Mayer (2013), doutrina e jurisprudência adotam a teoria objetiva
sob duas vertentes, sem unanimidade: admitindo as excludentes de responsabilidade (teoria do
risco administrativo, do risco criado, do risco-proveito, do risco atividade) e as que não
admitem excludentes (teoria do risco integral).
Considerando que os instrumentos disponíveis para reparar os danos,
especialmente os difusos e os coletivos, são pouco eficientes, é um grande avanço a aplicação
dos princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, principalmente na
sociedade de risco atual, os quais serão abordados no próximo item. Por isso, há uma
tendência para a inclinação na adoção da teoria mais rigorosa e de uma tutela mais preventiva.
Conforme demonstrado, há uma tendência para uma responsabilização cada vez
maior da Administração Pública para com a sociedade, passando de um Estado irresponsável
por qualquer dano para um sistema que adota a responsabilização para si como regra.
A evolução vislumbra exceções à teoria do risco, permitindo a aplicação do risco
integral em casos de danos decorrentes de acidente nuclear 168, danos decorrentes de ataques
terroristas ou atos de guerra169 e os danos decorrentes de acidente de trânsito desde que gere
invalidez da vítima ou a levem à morte, ficando o Poder Público, por meio das seguradoras
consorciadas, obrigado a conceder o pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).
Assim, aquele que tiver um prejuízo decorrente da ação estatal nesses casos terá o
direito subjetivo à reparação, bastando comprovar o dano.
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, informada pela teoria
do risco integral. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.11.010779-6/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 24/04/2018). (grifo nosso).
168
Incluído na Constituição Federal pela EC 49/2006, acrescentando a alínea d, no inciso XXIII do artigo 21.
169
Ambos estão previstos em legislação específica (Leis nº 10.309/2001 e nº 10.744/2003) a qual transfere a
responsabilidade para a União.
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6.2 A Função Social da Responsabilidade Civil e a Sociedade de Risco
O instituto da responsabilidade civil é conceituado, na concepção de Diniz (2009),
como a aplicação de medidas que obriguem a reparar dano moral ou patrimonial causado a
terceiros em razão de ato do próprio imputado, da pessoa por quem ele responde, ou de fato
de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples imposição legal. Gonçalves, A.
(2012) assevera que toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o
problema da responsabilidade.
Assim, em sua essência, visa restaurar o equilíbrio moral, psíquico, patrimonial
provocado por uma conduta que ameace ou altere a ordem dos fatores.
Para Benjamin (1993), como tudo no Direito, a responsabilidade civil tem certas
funções a cumprir e a situação se repete no âmbito ambiental, porém com pesos diferentes.
Em linha geral, são considerados objetivos da responsabilidade civil a compensação das
vítimas, a prevenção de acidentes, a minimização dos custos administrativos do sistema e a
retribuição.
De forma primária e no paradigma clássico, a função do instituto é a reparação
dos danos sofridos pelos afetados por condutas de outros, sendo a tutela preventiva
essencialmente residual. Nesse mesmo modelo, estavam presentes outras funções, ainda que
secundárias, como o estímulo à prevenção de danos futuros e o caráter pedagógico da sanção.
Em outras palavras, tradicionalmente, o instituto tem como objetivo a reparação
dos danos e a punição do agente que cometeu o ato gerador de danos. Inicialmente, a proposta
não era a prevenção ou inibição de determinado comportamento ou atividade.
Entretanto, quando o assunto é o meio ambiente, as funções se alternam em
questão de prioridade, estabelecendo-se como primeira a preventiva, forçando o olhar da
responsabilidade para o futuro, para o dano em potencial.
A responsabilidade civil ganhou fundamento axiológico na Constituição Federal e
na Lei 6.938/81, passando a ter a função especifica de servir à reparação do dano ambiental
autônomo, alcançando o nível social que ultrapassa as finalidades punitiva, preventiva e
reparatória.
Steigleder (2011) defende essa linha de pensamento, afirmando que a função da
responsabilidade civil vai além das noções instituídas primariamente, buscando garantir a
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conservação dos bens ecológicos protegidos, bem como a redefinição do modus operandi170
que determinou a produção do dano.
A sanção civil deve, nessa linha de raciocínio, restituir o bem lesado como
objetivo primário e induzir comportamentos para evitar novos prejuízos, com cunho
pedagógico.
Em termos econômicos, conforme afirma Benjamim (1987), a responsabilidade
civil é vista como uma das técnicas de incorporação das chamadas externalidades ambientais
ou custos sociais ambientais decorrentes da atividade produtiva. Isso é feito por meio do
princípio poluidor-pagador, como será discutido posteriormente.
A sociedade pós-industrial abriu precedentes para a proliferação dos riscos e,
consequentemente, ressignificação das funções da responsabilidade civil, visando à regulação
social, prevenção de comportamentos antissociais que poderiam implicar não só a geração de
risco e a indenização da vítima, bem como a diminuição da desigualdade da vitima em relação
ao produtor do dano, não econômica, mas em termos de fragilidade e impotência.
Para responsabilizar agentes que provocaram ou colaboraram para a produção do
dano, utiliza-se a teoria da responsabilidade objetiva, na qual não se analisa o elemento
subjetivo da culpa. Observa-se, ainda, o nexo de causalidade identificando a relação entre o
prejuízo (concreto ou potencial) e a ação ou omissão, além da verificação da extensão do dano
e quem será responsabilizado.
Nesse sentido são aplicadas as teorias da equivalência das condições

171

,

causalidade adequada172, causalidade direta e imediata para identificar a causa do dano, que
podem ser diversas, concorrentes, simultâneas e sucessivas. Apesar de não serem o objeto de
estudo da presente pesquisa, são importantes pontos para serem mencionados.
Em um cenário de sociedade de risco, na qual se busca a concretização dos danos
sobre o meio ambiente e a qualidade de vida para o ecossistema como um todo, sendo
objetivo mais relevante que a tentativa de sua reparação, os critérios para estabelecer o nexo
de causalidade precisam ser modificados. Um desses critérios é a aplicação da teoria do risco
integral, entendimento adotado por Benjamin (1993), Athias (1993), Cavalieri Filho (1999),
Milaré (2014), Silva, J. (2002) e Ferraz (1979).
170

É o modo de operação de uma pessoa ou empresa, pública ou privada. (tradução nossa).
“(...) o liame causal é aferido sempre que a condição tiver concorrido para o dano, mesmo que não seja a
causa direta deste.” (STEIGLEDER, 2011, p. 172). Sendo objetiva a responsabilidade, a limitação é feita através
da periculosidade da atividade ou omissão, verificando o liame entre risco e dano.
172
“(...) há seleção, entre as diversas possíveis causas, daquela que se apresente idoneidade lesiva para a
produção do dano.” (STEIGLEDER, 2011, p. 171). A avaliação é feita a partir de um juízo de adequação social
da suposta causa e se ela tem aptidão para produzir o dano.
171
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Explica Beck (2010) que a referida sociedade requer a imposição de limite no
modelo de desenvolvimento até então instalado, se deparando com diversos obstáculos,
principalmente decorrentes da falibilidade humana de uma maneira geral, principalmente
porque a ciência responde de acordo com os recursos que ela dispõe até o momento.
Observa-se, pois, a importância do novo panorama da responsabilidade civil e da
ressignificação de suas funções. Para Santos (2013), há dois lados: a conversão do progresso
em acumulação capitalista, que transformou a natureza em mera condição de produção, sendo
evidentes os riscos iminentes encontrados nos limites dessa transformação; e por outro, há o
conflito do capitalismo com a crise de acumulação, acarretando na ampliação da
mercadorização da vida173, estendendo-a a novos bens e serviços e a novas relações sociais e
fazendo-a chegar a pontos do globo até então não integrados na economia mundial.
Beck (2010) situa a crise ambiental dentro de ‘sociedade de risco’, caracterizada
pelos riscos, visíveis ou não, trazidos pela industrialização, tecnologia e pela ciência.
Para Steigleder (2011), no que tange à função social da responsabilidade voltada
para a proteção do meio ambiente, vincula-se aos princípios da responsabilidade civil e
solidariedade social a partir da superação do individualismo no âmbito das relações
socioeconômicas.
A partir da segunda metade do século XX, foi criado um novo senso social de
vulnerabilidade frente ao desconhecido, colocando em destaque a palavra segurança.
Configura-se, portanto, a noção de que o sistema de reparação de danos já não atendia às
necessidades e era preciso pensar em como evitar a ocorrência de danos socioambientais.
Diante de um novo panorama, mais consciente das decisões passadas, dos danos
provocados e dos equívocos cometidos, instaura-se a necessidade de uma mudança no
paradigma jurídico e social, ampliando os mecanismos para prevenir e antecipar os potenciais
danos.
A fim de contribuir para essa alteração há, atualmente, um dos maiores desafios
da responsabilidade civil: a internalização das externalidades ambientais negativas. Para sua
superação é preciso, de acordo com Steigleder (2011), em um primeiro momento, alterar o
modus operandi que determina a produção do dano ambiental, ressignificando a

173

O termo mercadorização é utilizado para atribuir um preço a um bem cujo valor é imensurável, como a vida e
o meio ambiente. “Organizar a economia através do mercado pressupõe uma transformação completa de tal
forma que a natureza, o ser humano e o dinheiro fossem transformados em mercadorias, passando a ser, no caso
dos dois primeiros elementos, denominados pela teoria econômica de ‘terra’ e ‘trabalho’”. (WARREN e
FERREIRA, 2002, p. 127).
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responsabilidade por dano ambiental, adotando além das medidas reparatórias, medidas
preventivas.
6.3 Princípios da Responsabilidade Civil Ambiental
Uma das maiores transformações do século XX foi a importância concedida aos
valores axiológicos em uma necessidade de voltar às fontes primárias da criação dos modelos
jurídicos e preencher as lacunas dispostas pelos atos normativos.
Farias, Netto e Rosenvald (2017) afirmam que, é devido as normas
principiológicas que o operador do direito alcança a verdade real, sendo fiel ao caso concreto
e à jurisdição, afastando as generalizações.
A proteção do meio ambiente é composta por um conjunto de princípios próprios,
conforme será analisado, a qual se destaca no cenário de conflitos humanos no âmbito
jurídico, concorrendo para a estruturação de um modelo próprio de uma responsabilidade civil
ambiental.
Bonavides (2003) apresenta as três fases jurídicas, iniciando pelo jusnaturalismo,
passando pelo positivismo, até chegar ao pós-positivismo, momento em que os princípios
possuem normatividade, estão inseridos no sistema e têm importância equivalente a preceitos
legais e não mais de forma subsidiária. Explica, ainda, que os princípios são o espírito, a
razão, a consciência da Constituição, o alfa e ômega de toda lei fundamental, o sentimento
profundo de cidadania, o que a torna intangível.
Esse item dispõe sobre os princípios atinentes à responsabilidade civil
demonstrando a relevância no mundo jurídico, social e econômico para deliberações em
assuntos ambientais.
Apesar de terem ganhado importância apenas no pós-positivismo, não há que se
falar em responsabilidade, sanção e equilíbrio entre normas conflitantes sem abranger o
mundo principiológico.
6.3.1 Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Proteção da Sadia Qualidade de
Vida
Dignidade da pessoa humana e do ambiente em que ela vive são dois postulados
basilares, devendo ser abordados antes de qualquer discussão acerca de responsabilidade civil.
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Detentor de um dos maiores valores já reconhecidos e assumidos pelo e para o ser
humano é a dignidade da pessoa humana. Esse axioma possui uma dimensão dúplice:
autonomia e assistência.
Farias, Netto e Rosenvald (2017) defendem que a autonomia está atrelada às
decisões essenciais a respeito dos projetos existenciais e da felicidade humana, assim como,
na ausência dessa independência, há a necessidade de proteção, de um tratamento respeitável,
não degradante e tutelando a integridade psicofísica. Desse modo, relaciona-se com a
liberdade e uso da razão para tomar decisões, separada da sociedade e do Estado.
Cabe ao ordenamento jurídico e ao Direito propiciarem as condições necessárias
para garantir essas atribuições, remover as demonstrações de injustiças, atribuindo
responsabilidades, impedindo a impunidade e garantindo o acesso à educação, informação e
segurança. A pessoa tem, portanto, um fim em si mesmo, não sendo meio para os outros, em
uma ideia defendida por Kant (1995).
Em um primeiro momento, foi percebida como limitadora do poder estatal,
concedendo ao indivíduo todas as ferramentas para ser livre, agregadas aos direitos
fundamentais de primeira geração.
Assumiu a posição de intangibilidade 174 e obrigação perante aos Estados e foi
prevista expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos 175.
Entretanto, a dignidade é um princípio que não pode ser conceituado de maneira
rígida e limitante, pois é atinente à diversidade e à pluralidade manifestada de diversas formas
na dinamicidade da sociedade. Trata-se, pois, de um conceito aberto, em constante
transformação em sentido cultural e histórico, sendo sempre complementado ao longo do
tempo.
Para discutir sobre meio ambiente e sobre responsabilidade civil, é imprescindível
entender a ideia de dignidade, a justificativa para a proteção dos bens jurídicos ambientais
tutelados e a importância de partir desse pressuposto.
A ideia de dignidade humana advém e precisa do conceito de meio ambiente
ecologicamente equilibrado, na concepção de sobrevivência e perpetuação. E, para isso, são
necessários proteção, precaução e imputação de responsabilidade para aqueles que
descumprirem os preceitos que ultrapassam os ditames da legalidade.

174

A Lei fundamental de Bonn de 1949 prevê no artigo 1º, §1º, frase de número 1 que a dignidade do ser
humano é intangível.
175
“Art. 1º - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.” (DUDH, 1948).
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Estritamente relacionado, há o instituto da proteção da sadia qualidade de vida,
visando resguardar as condições mínimas necessárias para sobrevivência e perpetuação da
vida com dignidade.
6.3.2 Princípio da Solidariedade Social e da Solidariedade Diacrônica com as Futuras
Gerações
Ultrapassada a noção de caridade predominante até a Segunda Guerra Mundial,
solidariedade torna-se expressão de sociabilidade com cunho axiológico passível de
exigibilidade.
A Constituição de 1988 prevê diversos direitos, metas e diretrizes que traduzem a
solidariedade como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 176, erradicação da
pobreza e diminuição das desigualdades sociais177, função social da propriedade 178 e o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 179.
Em termos ambientais, o princípio traz à tona a corresponsabilidade, abordando o
dever de todos para cuidar, zelar e proteger o que é coletivo. Dessa maneira, relaciona-se com
a teoria objetiva adotada, a qual não busca possíveis ofensores, mas maneiras para prevenir,
ressarcir e compensar os danos atuais e futuros. A solidariedade alia-se, inclusive, à mudança
de comportamento no sentido ético e, no plano econômico, à concepção de internalização dos
custos.
Steigleder (2011) afirma que esse princípio é informado por duas noções: o
âmbito social e o valor ético da alteridade com lapso atemporal visando às gerações que estão
por vir. A responsabilidade volta-se não só para o futuro porque a função desse axioma vai
além da questão de imputabilidade e repressão, como também para assumir as consequências
prováveis ou simplesmente possíveis.
A eticidade, portanto, está no resguardo da geração atual para com as próximas,
garantindo o meio ambiente em situação no mínimo equivalente para sobrevivência com
dignidade. Nesse sentido, foi previsto o princípio da equidade intergeracional no preâmbulo
da Declaração de Estocolmo de 1972 180, que prevê a independência da composição individual
176

Art. 3º, I, CRFB.
Art. 3º, III, CRFB.
178
Art. 1228, CRFB.
179
Art. 225, caput, CRFB.
180
Em junho de 1972, na Suécia, por ocasião da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, esse estado de
espírito foi solenemente consagrado pela Declaração sobre o Ambiente Humano. Em ipsis literis, o preâmbulo
demonstra que: “O homem tem o direito fundamental à liberdade, a igualdade e ao desfrute de condições de vida
adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal qual que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem177

94
de cada geração. Para Steigleder (2011), cada geração deve conservar a diversidade dos
recursos naturais e culturais, manter a qualidade do planeta e prover direitos iguais a todos no
que diz respeito ao acesso ao legado.
Ao perceber que a garantia de igualdade entre gerações pode ser conflituosa
diante da distribuição de recursos e satisfação de necessidades, Nickel (1997) aborda o
modelo de desenvolvimento adotado, chegando ao conceito de desenvolvimento sustentável,
em busca do equilíbrio entre crescimento econômico e conservação da qualidade ambiental. A
responsabilidade civil e o princípio da solidariedade surgem para tentar superar as
contradições, discutindo propostas, relação com os recursos naturais e noção de dano.
6.3.3 Princípios do Poluidor-Pagador e do Usuário-Pagador
Ao passo que o princípio do poluidor-pagador busca evitar a degradação dos bens
tutelados, o princípio do usuário-pagador visa evitar a escassez dos bens tutelados.
A concepção do usuário-pagador assim como a do poluidor-pagador retira seu fundamento de
validade do art. 4º da Lei nº 6.938/81, inciso VII181. A Constituição de 1988 faz referência
expressa ao poluidor-pagador nos parágrafos 2º e 3º do art. 225182.
Para Moura (2007) e Aragão (1997), o sentido do princípio do poluidor-pagador
não é o de mera responsabilidade, mas, anterior a isso, é dúplice, ou seja, insere o caráter
preventivo e repressivo quanto a eventuais danos ao meio ambiente.
Há, pois, dois momentos de sua incidência. O primeiro impõe ao agente
potencialmente causador de danos ambientais, a aplicação de técnicas e mecanismos para
evitar prejuízos. O segundo remete-se ao momento em que o dano já ocorreu, cumprindo o
estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e
futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a
discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira permanecem
condenadas e devem ser eliminadas. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a
fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preseravados em benefício
das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequados. Deve ser
mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra de produzir recursos renováveis
vitais. O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio
representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave
perigo, por uma combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o desenvolvimento econômico,
deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.” (Estocolmo,
1972).
181
Lei sobre Política Nacional do Meio Ambiente, “Art. 4º - 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.” (BRASIL, 1981).
182
“Art. 225, § 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.
e § 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).
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dever de repará-lo. Discutem-se, ainda, sobre uma segunda finalidade, relacionada à reparação
indireta dos danos, ou seja, os poluidores devem suportar os custos das medidas públicas da
reposição da qualidade do ambiente que fora diminuída.
Em verdade, é um princípio de solidariedade social, na medida em que impõe ao
agente que evite a degradação e, não tendo logrado evitá-la, deverá responder pelo dano
causado, na perspectiva de manter o ecossistema o mais próximo ao encontrado antes do
prejuízo.
A ideia do poluidor-pagador busca a incorporação dos custos com a prevenção,
controle e reparação de impactos ambientais, internalizando ao invés de socializar os riscos.
Em outras palavras, defende Benjamin (1993) que o poluidor deve assumir os custos das
medidas necessárias a garantir que o meio ambiente permaneça em um estado aceitável,
conforme determinado pelo Poder Público. Está também expresso no princípio 16 da
Declaração do Rio de Janeiro de 1992183 com a finalidade essencialmente preventiva visando
à alteração da gestão ambiental de atividades potencialmente poluidoras.
O princípio, portanto, apresenta uma concepção mais econômica que jurídica,
prevendo o ônus de arcar com quaisquer custos administrativos e sociais, públicos ou
privados. Assim, a pretensão é do custo da prevenção e da conservação serem menores que o
da devastação em uma interpretação extensiva de Benjamin (1993), além da garantia de o
poluidor ser o primeiro a pagar. Atualmente está consagrado na Diretiva 2.004/35-CE do
Parlamento Europeu184, além da Lei 6.938/81185 e em outros dispositivos legais186.
Por sua vez, o princípio usuário-pagador, partindo do princípio poluidor-pagador,
estabelece que os preços devem refletir todos os custos sociais do uso e esgotamento do
recurso. Assim, o elemento de distinção entre o princípio do poluidor-pagador da
responsabilidade tradicional é que ele busca afastar o ônus do custo econômico das costas da
coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais.
Dessa forma, a responsabilidade reforçou as funções preventiva e precaucional,
atuando no momento em que os riscos são produzidos, permitindo a imposição de obrigações

183

“Princípio 16 - As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em
princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no
comércio e nos investimentos internacionais.” (NAÇÕES UNIDAS. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. 1992).
184
“Artigo 1º- A presente directiva tem por objectivo estabelecer um quadro de responsabilidade ambiental
baseado no princípio do poluidor-pagador, para prevenir e reparar danos ambientais.” (UNIÃO EUROPEIA,.
2003).
185
Art. 4, VII, Lei 6.938/81.
186
Art. 225 §2 e 3 CRFB, Art. 6, II, Lei 12305/10, Decreto 4339/02, item 2, IX.
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de fazer e não fazer, de gerenciamento de riscos, internalizando-os no processo
empreendedorista e compensando os futuros e potenciais impactos decorrentes da atividade.
Sob o prisma do Direito Econômico, a responsabilidade civil é vista como uma
das técnicas de incorporação das chamadas externalidades ambientais ou custos sociais
ambientais decorrentes da atividade produtiva. Segundo Benjamin (1993), isso se faz sob a
sombra do princípio poluidor-pagador, um dos mais importantes de todo o Direito Ambiental.
O custo social representado pela degradação ambiental deve ser atribuído a
alguém (empreendedor ou usuário 187 ). A noção de propriedade ganha destaque nessa
conclusão, remetendo à ideia de Coase (2012) de que os objetos, edificações sem um dono
específico, determinável ou determinado, é usado por todos e cuidado por ninguém. Por isso é
importante atribuir a alguém a responsabilidade para custear essas externalidades.
6.3.4 Princípio da Responsabilidade
O princípio da responsabilidade remete a diversos subitens do âmbito jurídico. A
ideia da reparação integral, a responsabilidade do empreendedor, do Estado, da coletividade, a
responsabilidade administrativa, civil e penal, contratual e extracontratual, omissiva ou
comissiva, os pressupostos, as teorias, o conceito de dano, de culpa, de abuso de direito, as
funções e os subprincípios.
A fim de aprofundar esse estudo relacionado ao Direito Ambiental, deve-se ater à
definição e à importância da dimensão do instituto da responsabilidade. Almeida (2009)
disserta que, Hans Jonas, um dos principais jusfilósofos que abordou o princípio da
responsabilidade188, defendeu a necessidade de um axioma para conter e reorientar as ações
do homem que, além de colocar em risco o futuro e a coletividade, comprometeu a vida em
sua totalidade. A precaução, a previsão, a prudência e a sabedoria tornam-se valores
imprescindíveis para orientar o pensar e o agir daquele detentor do poder para transformar a
realidade.

187

Empreendedor na medida em que deve prevenir a degradação ambiental e/ou usuário por fomentar e
viabilizar economicamente a atividade do empreendedor.
188
“Se o dever em relação ao homem se apresenta como prioritário, ele deve incluir o dever em relação à
natureza, como condição da sua própria continuidade e como um dos elementos da sua própria integridade
existencial. Poderíamos ir adiante e afirmar que a solidariedade recém-revelada pelo perigo comum que ambos
correm, nos permite descobrir novamente a dignidade da própria natureza, conclamando-nos a defender os seus
interesses para além dos aspectos utilitários. Não é necessário dizer que a própria lei da natureza exclui uma
interpretação sentimental desse dever, pois ela é obviamente parte daquela ‘integridade’ a ser preservada. No
mundo vivo, a conquista de outras vidas é um fato dado, uma vez que cada espécie vive de outras ou contribui
para modificar o meio ambiente daquelas. Assim, a simples autopreservação de cada Ser, como impõe a
natureza, representa uma intervenção constante no equilíbrio restante da vida”. (JONAS, 2006, p. 230).
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Kierkegaard (2008), filósofo francês e considerado por muitos, pai do
existencialismo 189 por causa da sua concepção de sujeito, demonstra sobre o nascimento da
ideia de responsabilidade, que está, em primeiro lugar, ligada à genealogia do sujeito que diz
‘eu’, ou seja, na própria singularidade assumida diante do outro em um gesto de liberdade.
A relação para com o outro, de acordo com as ideias do autor, permite a realização
da responsabilidade, alteridade e reciprocidade, além da concretude do pensamento no futuro.
Nesse sentido, para Lazzaretti e Oliveira (2016), fica claro que, para salvar o futuro e salvar a
si próprio, o homem dos tempos atuais precisa assumir a sua responsabilidade, passando por
exercer a urgente virtude da precaução e da modéstia, em um tempo em que a regra é o fazer e
o consumir.
Diante da questão ambiental, é possível afirmar: só aceitando matar aquilo que
amamos no presente somos capazes de salvar tais coisas para o futuro, ou seja, só o sacrifício
do presente dá garantias de que exista um futuro. A noção de responsabilidade destaca os
princípios da prevenção e precaução, além da importância de determinados valores para o
Direito Ambiental.
O próximo capítulo versará sobre a responsabilidade estatal ou pessoal do
magistrado diante de uma circunstância ambiental, ou seja, se seria objetiva em todos os casos
ou caberia hipóteses de excludente. Cabe, ainda, discutir acerca da relevância e da função da
tutela inibitória, ressignificando a noção de responsabilidade civil ambiental extracontratual e
da teoria do risco no caso concreto.

189

Existencialismo: “filosofia contemporânea segundo a qual, no homem, a existência, que se identifica com sua
liberdade, precede a essência; por isso desde o nosso nascimento, somos lançados e abandonados no mundo, sem
apoio e sem referência a valores; somos nós que devemos criar nossos valores através de nossa própria liberdade
e sob nossa própria responsabilidade. Assim, a filosofia existencialista é centrada sobre a existência e sobre o
homem. Ela privilegia a oposição entre existência e essência. Podemos, ainda, afirmar que o cerne do
existencialismo é a liberdade, pois cada individuo é definido por aquilo que faz.” (JAPIASSÚ, MARCONDES,
2006, p. 99).
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7

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA NEGATIVA DA TUTELA
INIBITORIA EM SEDE DE DIREITO AMBIENTAL

Ao longo dos capítulos anteriores foram abordados os conceitos de meio
ambiente, tutela inibitória e responsabilidade civil para criar uma linha de raciocínio que
permitisse o aprofundamento do tema.
Nessa seção, será retomada a responsabilidade civil, porém voltada para a
modalidade extracontratual do Estado, justificando os motivos pelos quais a função
jurisdicional deve ser considerada como atividade jurisdicional e quais as implicações dessa
percepção. Serão relembrados os pressupostos do instituto da responsabilidade, separando a
teoria objetiva da subjetiva e os casos em que cada uma é aplicada.
Posteriormente, serão feitas algumas considerações acerca das deficiências na área
jurisdicional acarretando em obrigações de indenizar, como a falibilidade humana, os poderes
e deveres do magistrado, abordando o direito legislativo comparado, além do ativismo, do
erro e da morosidade judiciária.
Dando continuidade, as questões acima serão reunidas no cenário ambiental com
todas as particularidades desse ramo jurídico. Analisam-se, por fim, a atuação e a função do
juiz até os tempos modernos, sugerindo um novo molde de perspectiva voltado para o lado
mais humanitário e menos positivista.

7.1 A Responsabilidade extracontratual do Estado

Retomando o assunto abordado no capítulo anterior, o item de responsabilidade
extracontratual em termos de Poder Público deve ser discutido de forma específica. O tema da
responsabilidade civil por atos judiciais vem assumindo acentuado destaque, tanto nos países
que adotam o civil law 190 quanto nos países de common law, principalmente, diante do
aumento da atuação do Judiciário e do papel central que este órgão assumiu na sociedade
moderna.
O conceito do termo responsabilidade 191 relaciona-se à noção de coisa, bem (res),
equilíbrio, ponderação (pondere), resultando na obrigação de quem causou o dano em repará190

Significa que a principal fonte do Direito é a lei. É a estrutura jurídica que o Brasil adota. (tradução nossa).
“Em inúmeras doutrinas e demonstrações, verifica-se que a palavra ‘responsabilidade’ é originada do verbo
latino respondere, que tem por entendimento, que alguém é responsável por algo, dá ideia de segurança ou
garantia, de arcar com as consequências de algo que venha a ocorrer. Sendo o significado de recompor, restituir
ou ressarcir. Traz, também, em sua raiz, o termo spondeo, fórmula que se vincula, no direito romano, o devedor
191
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lo, de retornar a situação do jeito que era antes visando à garantia de uma relação ética e
equilibrada, como argumenta Ribeiro (2015).
Entretanto, é necessário esclarecer o tipo de responsabilidade que será analisada e,
em face da dicotomia

192

existente entre a responsabilidade contratual (negocial ou

obrigacional) e extracontratual (delitual ou aquiliana193), delimita-se a segunda como tema
central para a pesquisa.
No que se refere à distinção, na responsabilidade civil extracontratual não há
gradação de culpa, mas há extensão do dano 194 como medida da reparação; os danos
patrimoniais e extrapatrimoniais são definidos em juízo e não em cláusulas contratuais; é
possível que um incapaz esteja obrigado a indenizar, mediante certos requisitos 195; a mora é
presumida a contar da data da ocorrência do evento196, e os juros moratórios incidem a partir
da prática do fato danoso 197 ; a regra geral para matéria de prova é da vítima que deve
comprovar os pressupostos da obrigação; a prescrição tem o prazo de três anos contados do
fato danoso198, e a regra do domicilio é o local mais benéfico ao prejudicado 199.
Especificando ainda mais o tema do estudo, no estágio atual do direito brasileiro,
a responsabilidade extracontratual do Estado resulta de qualquer ação ou omissão de agente
público ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, geradora
de danos a terceiros, desde que atue o agente como prestador de serviço público.
Em princípio, há a responsabilidade quando é estabelecido o nexo de causalidade
entre a ação ou a omissão e o dano, sendo este indenizável. A ação ou omissão advém do
Estado, e o dano é gerado por quem o represente, ainda que não se possa definir a ação
individual executada. A atividade perigosa exercida também gera o dever de indenizar em
caso de prejuízos, já que o risco foi assumido.
nos contratos verbais, ou seja, aquele que respondesse era o responsável pela obrigação firmada.” (RIBEIRO,
2015, p. 18).
192
“Trata-se de uma summa divisio decorrente do critério da origem do dever descumprido, ou seja, o contrato
ou o delito. (...) Apesar de atualmente haver uma interpenetração entre as duas responsabilidades, essa bipartição
entre as fontes da obrigação de indenizar ainda faz sentido teórico e prático.” (FARIAS, NETTO,
ROSENVALD, 2017, p. 81).
193
A expressão surgiu com a “lex aquilia, intimamente conectada à noção do ilícito, portanto dissociada das
hipóteses de responsabilidade objetiva. Ou seja, toda responsabilidade aquiliana é uma responsabilidade civil,
mas nem toda responsabilidade civil é responsabilidade aquiliana, haja vista que, nas hipóteses de imputação
objetiva da obrigação de indenizar, dispensa-se a constatação do ilícito culposo.” (FARIAS, NETTO,
ROSENVALD, 2017, p. 82).
194
Art. 944, CC.
195
Art. 928, CC.
196
Art. 398, CC.
197
Súmula 54, STJ e Enunciado n. 163 do Conselho de Justiça Federal.
198
Art. 206, §3º, V, CC. O decurso é de cinco anos no regime do CDC, a contar do conhecimento pelo
prejudicado da autoria do fato do produto ou serviço, conforme art. 27 do código.
199
Local onde o fato ocorreu. (art. 53, IV, a, CPC/15).
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Há situações em que a conduta do Estado não é ilícita nem perigosa, e, mesmo
assim, produz danos aos particulares, pelos quais deve responder por imposição do princípio
da desigual distribuição dos encargos públicos 200.
Na concepção de Silva, A. (1995), a noção de responsabilidade objetiva201 traz
vantagens ao Estado. Por um lado, dá tratamento unitário à responsabilidade extracontratual
estatal, eliminando a distinção tradicional entre responsabilidade por atos lícitos e ilícitos do
Código Civil. Por outro, supera as diferentes espécies de responsabilidade conhecidas (por
culpa individual, por falha ou culpa do serviço, por risco, pela distribuição desigual dos
encargos públicos), diminuindo a importância de cada uma delas para fundi-las em conceito
mais abstrato e geral, proporcionando maior amparo à vítima, que só não será ressarcida na
integralidade nos casos de culpa exclusiva e dano decorrente de força maior ou fato de
terceiro.
Após ser verificado o dano, a vítima deve demonstrar que ele é indenizável, ou
seja, concreto e certo, para que fique caracterizada a responsabilidade. Considerando ser
objetiva a responsabilidade, é desnecessária a análise de culpa do agente do Poder Público,
sendo discutida apenas na hipótese de ação de regresso do Estado contra o agente.
A responsabilidade objetiva extracontratual do Poder Público destina-se a ser
instrumento de proteção dos indivíduos contra o “gigantismo” do Estado contemporâneo, no
entendimento de Silva, A. (1995).
Apesar da tendência liberal de menor intervenção estatal possível nas relações
socioeconômicas, o Poder Público, onipotente e onipresente, concentra serviços públicos
essenciais diversos, dos quais o administrado depende para sobreviver.
200

Foi formulado pela primeira vez por Léon Duguit (1995) que, se a realização de uma atividade coletiva
ocasionasse um prejuízo a um grupo ou a um indivíduo, o patrimônio destinado à coletividade deveria suportar o
prejuízo, haja vista que, se a coletividade obtém o benefício que resulta da atividade, é justo que suporte o risco
que acarreta aos indivíduos. Em suas palavras: “Se ve con esto aparecer una nueva concepción a la cual se va a
referir todo el Derecho moderno de la responsabilidad del Estado. Si la realización de una actividad colectiva,
esto es, de una actividad colectiva, de una actividad perseverante con un fin colectivo, ocasiona un prejuicio a
un grupo o a un individuo, el patrimonio afectado al fin colectivo es el que debe soportar definitivamente la
carga del prejuicio. El año pasado escribíamos: ‘La vida social y por tanto la vida jurídica, es el producto de
una división del trabajo entre las actividades individuales y las actividades colectivas. Los grupos no son sujetos
de voluntad; no pueden ser personas responsables. Pero la actividad del grupo es un elemento importante de la
actividad social. La labor que cumple aprovecha sin duda al conjunto de la sociedad; pero más particularmente
a los miembros del grupo. Si éste obtiene el beneficio es justo que suporte el riesgo que hace correr a los
individuos y a los demás grupos la realización de esta actividad. La actividad del Estado se pone en movimiento
por voluntades individuales. Pero es esencialmente colectiva por su fin, que es la organización y la gestión de
los servicios públicos. Resulta de esto que si la organización y el funcionamiento de un servicio ocasionan a un
grupo o a un individuo cargas excepcionales, un prejuicio particular, el patrimonio afectado a este servicio
público debe soportar la reparación del prejuicio, con la condición, sin embargo, de que haya una relación de
causa o efecto entre la organización o el funcionamiento del servicio y el perjuicio.” (DUGUIT, 1975, p. 139140).
201
Art. 37,§6º, CRFB.
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Diante da diversidade das atividades exercidas e por algumas serem consideradas
de risco, como a função jurisdicional, acarreta danos potenciais e concretos causados aos
particulares, seja por comportamentos comissivos e omissivos, lícitos ou ilícitos. Por certo,
essas razões contribuíram para a adoção da regra da responsabilidade extracontratual objetiva
do Estado no sistema jurídico brasileiro.

7.1.1 A Função Jurisdicional como Atividade de Risco
O risco apenas existe se analisado o contexto histórico que o produziu, as relações
socioculturais, as condições do meio e as características da época. Apesar de o termo ter
sofrido alterações quanto ao significado ao longo dos anos, segundo Beck (2010), quem se
lançou à descoberta de novos países e continentes, considerou os riscos como aventura e
coragem.
Com a intensificação da industrialização no século XVII, Bahia (2012) explica
que o termo ganhou conotação científica, voltada para o pensamento racional, considerado a
chave para o progresso humano, ordem social e controle da natureza202. Assim, a insegurança
passou a ser decorrente de atitudes humanas e não da natureza e de ordem divina e, portanto,
calculáveis e controláveis.
Os atores da modernidade, entretanto, não concretizaram o que havia sido
profetizado para essa época, dando origem a um mundo caótico. Bello Filho (2006) disserta
sobre as consequências dessa transição: a crença na infalibilidade da ciência deixou como
principais legados a pobreza, a possibilidade de falha, a desigualdade e um estilo de vida
prejudicial tanto para os homens quanto para o planeta. Em suas palavras:
A modernidade se caracterizou pelo império da razão, pelo domínio da moral
kantiana, por explicações generalistas, pelo senso de unidade e de pertinência, por
uma entonização da liberdade como princípio básico e pela crença irrefutável na
infalibilidade da ciência. O projeto da modernidade assim construído era um projeto
ocidental, eurocêntrico, que se transformou em um modo de ser e de viver em
sociedade. A liberdade e a razão se tornaram pilastras e sobre elas um modo de viver
foi construído. (BELLO FILHO, 2006, p. 76).

Constata-se a tendência de que há um universo de eventos que não podem ser
conhecidos na sua totalidade, e a maior parte está fora de qualquer forma de controle. O

202

De acordo com Bahia (2012), destaques jusfilosóficos dessa época são Francis Bacon e René Descartes.
Bacon acreditava que o Estado deveria organizar-se como uma república científica com sábios com poderes
decisórios para obter o domínio completo da natureza para benefício do homem. Na mesma linha, Descartes
pensava que o ser humana poderia se tornar possuidor e senhor da natureza.

102
mundo moderno começa a ser encarado como um ambiente repleto de perigos, acarretando a
perda da crença no progresso, um paradoxo para o que antes era tão certo, como será
explicado por Beck (2010).
Segundo Silva, R. (2016), o risco assume a posição de evento futuro, incerto e que
cause impacto sobre valores humanos dotados de certa relevância com alterações, incertezas,
fragmentos de normas e costumes.
Para Beck (2010), a sociedade de risco203 revela-se como produto da sociedade
industrial e o problema a ser discutido são os riscos em potenciais. Conforme o autor, eles
trazem novos desafios já que não podem ser determinados pela ciência e ultrapassam os
sentidos humanos. O dilema confronta os próprios limites e princípios estabelecidos até então
na sociedade.
A transição da sociedade industrial para a sociedade de risco altera a
predominância da lógica e racionalidade de distribuição de bens para o extremo oposto.
Continuando no raciocínio do autor, a infalibilidade da ciência é encarada a cada novo
acidente, e a produção social da riqueza vem acompanhada da produção social de riscos,
associada, em grande parte, ao processo de modernização avançado.
Nessa fase discute-se a questão de irresponsabilidade generalizada, e o Direito
Ambiental fica em destaque. Beck (2010) afirma que, ao vivenciar uma degradação ambiental
crescente e uma expansão do direito e da regulação ambiental, simultaneamente, a
impunidade sobressai, e indivíduos e instituições não são responsabilizados.
Dessa forma, há um paradoxo instaurado na sociedade atual: apesar de as ameaças
e os perigos se mostrarem mais graves e evidentes, as tentativas de estabelecer provas,
responsabilizações e indenizações por meios científicos, legais e políticos tornam-se cada vez
mais inacessíveis, o meio ambiente ganha apenas valor normativo, e a alternativa mais viável
e escolhida é a negação da existência do risco e do dano.
Nesse sentido, Beck (2010) conclui que o conceito de irresponsabilidade
organizada indica o movimento circular entre a normalização simbólica e as permanentes
ameaças e destruição materiais, tudo porque a natureza dos riscos e perigos produzidos pela
sociedade de risco é incompatível com as instituições privadas, com a legislação e com o
próprio Estado·.
203

Na visão de Bahia (2012), a teoria da sociedade de risco prevê que, a partir de meados do século XX, novos
desafios tecnológicos surgiram, como a energia nuclear, produção química e biotecnológica, além da ameaça de
destruição ecológica, passando a desafiar a permanência da vida na Terra. Beck (2010) explica que três são as
ameaças globais: a destruição ecológica e perigos tecnológico-industriais motivados pela riqueza, os riscos
relacionados com a pobreza, que alimentam a destruição ambiental e as armas de destruição em massa.
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Como solução para esse quadro geral, o sociólogo indica a presença de um Estado
de bem-estar social que tem a capacidade para contornar os riscos produzidos pelo
industrialismo por meio de cálculo do risco, gestão de políticas públicas de prevenção e
compensação dos danos causados.
De acordo com a teoria da sociedade de risco, a ciência cumpre um papel
antagônico na sociedade, pois é a causa dos riscos modernos e, ao mesmo tempo, a fonte para
identificação, previsão, compensação e solução desses mesmos riscos, expressos e analisados
em termos científicos. Paralelamente à ciência, Beck (2002) propõe a democratização
ecológica e expansão da subpolítica para que haja uma redistribuição de atribuições e maior
participação popular em busca de uma nova cultura política.
Segundo Bahia (2012), a teoria, apesar de ter diversas interpretações e críticas204,
pode ser considerada como a tentativa mais importante de atualizar o modernismo e
identificar elementos que indicam a necessidade de uma nova etapa social e jurídica, que recai
diretamente no campo da responsabilidade civil ambiental.
Nesse contexto, é importante ressaltar uma das funções exercidas pelo Poder
Público e que tem grande importância: a função jurisdicional.
Em cenário de liberalismo, as premissas eram liberdade e segurança. O Estado, no
mínimo, era um garantidor do desenvolvimento das relações sociais e econômicas e o juiz,
aplicador da lei. Montesquieu (1748) defendia que o poder de julgar era nulo e não passava de
mero pronunciador da lei.
Com o surgimento e fortalecimento dos direitos fundamentais sociais, a postura
estatal mudou, já que deveria tomar medidas em prol do cidadão. O Poder Judiciário passa a
ter como uma de suas funções a materialização do Estado social democrático, sendo mediador
dos conflitos junto aos outros poderes (Legislativo e Executivo), entre coletividade e Estado e
entre indivíduos em matérias de relevância política, econômica, social e cultural.
Para Vianna (2017), o juiz, em harmonia, independência e cooperação com os
demais poderes, passa a ser atuante e comprometido com as causas sociais, ganhando uma
posição politica com acepção jurídica e função social de garantir direitos da mais alta escala
em termos axiológicos.
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Hannigan (2009); Guivant (2001).
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Independente da condição social e econômica, o Judiciário tornou-se, a princípio,
acessível a todos que quisessem exercer, gozar seus direitos, corroborando para a sustentação
da democracia205.
Diante de tal dimensão associada ao poder e aos agentes que o exercem, deve-se
afirmar tratar-se de uma atividade de risco, já que define litígios, equilibra princípios e decide
sobre o presente e o futuro. Pode resolver conflitos e garantir a paz como promover danos,
direta e indiretamente, a terceiros. Como atividade do Estado, cabe analisar a parcela de
responsabilidade e como enquadrar isso no ordenamento jurídico atual. Tal discussão será
aprofundada nos próximos tópicos.
Garapon (1996) afirma que a sociedade não busca no juiz apenas o papel de
árbitro ou de jurista, mas também de pacificador de relações sociais, implementador de
políticas pública e agente de prevenção de ilícitos. Define-se, pois, a posição do magistrado206
no Estado democrático de direito: mediador e realizador dos direitos fundamentais e do
próprio Estado Democrático de Direito, por meio de prestações positivas e negativas. O
Judiciário não deve ser a “boca da lei”, como afirmava Montesquieu (1748), mas ser a boca
que dá a voz, a força e a vida para os preceitos legais, assegurando e fortificando a
democracia e a justiça.
Contextualizando o termo ao objeto de pesquisa, faz-se necessário abordar a
expressão “riscos ambientais” de Veyret e Meschinet de Richemond (2007). O termo refere-se
ao resultado da associação entre os naturais e os decorrentes de processos naturais que foram
agravados pela atividade e interferência humana.
A noção de risco ambiental utilizada neste trabalho não deve ser confundida com
a de impacto ambiental207. Risco ambiental, segundo definição de Dagnino e Carpi Júnior
205

“Afinal, democracia não se restringe a votar durante pleitos eleitorais. Democracia é muito mais do que a
fórmula one man, one vote (um homem, um voto). Democracia importa em participação geral e ativa na vida
pública por parte de toda a sociedade. O exercício pleno da democracia não se limita a atender interesses da
maioria. É preciso que minorias, por igual, possam participar do processo democrático; que sejam ouvidas e,
sobretudo, tenham seus anseios considerados e direitos respeitados. Neste ponto o Judiciário desempenha
relevante papel contramajoritário ao ampliar o debate social, assegurando voz às minorias, sem qualquer
distinção.” (VIANNA, 2017, p. 73).
206
“Em 1954, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, sob a presidência do Chief Justice Earl Warren, no caso
conhecido como Brown v. Board of Education of Topeka decidiu pôr termo à doutrina separados, mas iguais
(separate, but equal), que permitia a segregação racial entre brancos e afro-americanos em escolas públicas. Para
essa decisão, bastante polêmica na ocasião e alvo de críticas e manifestações sociais, a favor e contra, a Suprema
Corte tomou por base o princípio da igualdade, previsto na Constituição Americana após a 14ª (décima quarta)
Emenda (1868), e assentou entendimento de que estudantes negros e brancos deveriam frequentar instituições de
ensino em idênticas condições, e não mais ocupando espaços separados.” (VIANNA, 2017, p. 75). O caso
concreto é um marco nos direitos fundamentais em prol dos ideais democráticos inseridos na Constituição.
207
O termo teve destaque a partir da aceitação e reprodução do vocabulário jurídico que começou na Lei sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 e na Resolução 001/1986 do CONAMA, que trata do
licenciamento ambiental.
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(2007), remete à possibilidade de ocorrência de eventos danosos ao ambiente, enquanto a
noção de impacto ambiental está ligada à repetição de algo já ocorrido e que poderá significar
um evento positivo ou negativo, podendo comprometer a licença para instalar um
empreendimento em determinado local.
Nesse sentido, pode-se dizer que a identificação de um risco precede
temporalmente a identificação de algo impactante, como explica o autor que, sendo a noção
de risco mais abrangente para mostrar os diversos efeitos que um determinado evento pode
ocasionar, indicando a possibilidade de perigo. Pode ser utilizado, portanto, o conceito mais
amplo de risco sem usar o termo impacto 208 . Conforme Brüseke, mesmo que os riscos
ambientais afetem grupos sociais cada vez maiores, persiste a dificuldade em determinar se
ocorrerá um evento previsto ou não.
O risco não expressa uma corrente de determinações que conduzam necessariamente
a um resultado prognosticado. Por isso, falar sobre riscos, no campo ambiental, tem
sempre o caráter de um alerta que mobiliza argumentativamente a imaginação de
movimentos lineares que levam impreterivelmente à catástrofe, ou pelo menos, a um
dano irreparável, se... Se nós não fizermos alguma coisa. (BRÜSEKE, 1997, p. 124125).

O dilema apresenta concretude na seara jurisdicional, momento em que o
magistrado precisa decidir, entre argumentos tendenciosos, provas concretas e abstratas, sobre
a continuidade ou não de um empreendimento e suas condições. Nessa fase, o sopesamento de
princípios, a definição de risco e o equilíbrio entre interesses distintos são cruciais. Nesse
sentido, atribui-se a função jurisdicional como atividade de risco, que lida com incertezas,
precauções e atitudes sem evidências científicas, principalmente quando se trata de Direito
Ambiental.
A sugestão de solução seria analisar as experiências passadas e presentes, internas
e estrangeiras, lidando com a probabilidade do equívoco e com as consequências advindas da
decisão.
Nessa linha, Marinoni (2006) enfatiza que não importa mais perguntar sobre o
risco da atividade - pois esse é inegável -, mas, sim, se há necessidade de correr o risco. Se
não há motivo para correr o perigo, e se ele não pode ser minimizado a partir da adoção de
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Carpi Júnior (2001) apresenta a proposta nos seguintes termos: os impactos ou alterações do ambiente passam
a se configurarem como formas de risco ambiental, que, ao ser percebido ou conhecido pelo homem, pode se
transformar como ponto de partida para as ações que visem à melhoria da qualidade de vida, juntando esforços
dos diversos setores da sociedade.
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medidas de precaução que possam torná-lo suportável, o exercício da atividade deve ser
impedido.
Contudo, quando o risco puder se minimizado de modo a se tornar suportável, a
administração deverá impor as medidas que necessariamente deverão ser adotadas para que o
exercício da atividade seja possível.
Além disso, o benefício econômico não pode prevalecer sobre o Direito
Ambiental, ou legitimar uma ameaça de dano sério ao meio ambiente. A atividade econômica
apenas deve ser considerada no caso em que, por meio de certas medidas de precaução, o
risco possa se tornar suportável ou compensado.
Nessas hipóteses deve ser levada em conta a regra da medida menos gravosa ou
menos custosa. Se existem duas medidas de precaução igualmente adequadas e idôneas para
tornar a atividade viável, não há racionalidade em se exigir a adoção da mais gravosa ou da
mais custosa.
7.1.2 Os Pressupostos da Responsabilidade Civil

O presente estudo parte da premissa da aplicabilidade da teoria da
responsabilidade estatal relativamente aos atos jurisdicionais. Dessa forma, invoca-se a norma
inserta no art. 37, §6º da CRFB para ensejar a responsabilização do Estado por atos
jurisdicionais, ainda que lícitos. A partir dessa breve consideração, cumpre neste tópico
analisar os pressupostos da responsabilidade a fim de que ela se torne uma obrigação factível
e exigível.
Primeiramente, assegura Silva, A. (1995) que a responsabilidade civil do EstadoJuiz resta configurada independentemente da configuração da responsabilidade pessoal do
magistrado, que é mais restrita, ou seja, a responsabilidade do Estado é direta e objetiva, e a
do juiz só existe quando, no exercício da sua função, atue com dolo ou fraude, justamente
para assegurar a independência e autonomia atinentes à atividade.
Todavia, há de se pensar que esses pontos vantajosos aos magistrados não os
tornam intangíveis e infalíveis

209

, além do equilíbrio entre a independência, a

responsabilidade-controle e sanção perante a sociedade para atribuir responsabilidade pessoal
ao juiz.
209

“As garantias de que se cerca a magistratura no direito brasileiro, previstas para assegurar a independência do
Poder Judiciário, em benefício da Justiça, produziram a falsa ideia de intangibilidade, inacessibilidade e
infalibilidade do magistrado, não reconhecida aos demais agentes públicos, gerando o efeito oposto de liberar o
Estado de responsabilidade pelos danos injustos causados àqueles que procuram o Poder Judiciário precisamente
para que seja feita justiça” (DI PIETRO, 2014, p. 737).
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Importa, também, estabelecer as entidades do Poder Público sujeitas a esse regime
de responsabilidade, quais sejam, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e
suas respectivas autarquias e fundações públicas, as sociedades de economia mista, as
empresas públicas e as fundações, isto é, toda a Administração Pública.
Destarte, é preciso alinhar os pressupostos da responsabilidade, que são: conduta
humana, nexo de causalidade e dano ou prejuízo. O primeiro diz respeito ao comportamento
voluntário praticado por uma pessoa, positivo ou negativo, consciente e causador de dano ou
prejuízo.
O segundo pode ser entendido como vínculo existente entre o agente e o resultado
danoso. Para Diniz (2009), são três as teorias que explicam o nexo causal: Teoria da
Equivalência das Condições
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(Conditio Sine Qua Non 211 ). Teoria da Causalidade

Adequada212. Teoria da Causalidade Direta ou Imediata213. E, por último, o dano consiste na
efetiva violação a um interesse jurídico tutelado, o qual pode ser patrimonial (material) ou
extrapatrimonial (moral).
A partir do que foi exposto, caberá discutir mais detalhadamente as formas como
se articulam os diversos elementos envolvidos no conceito da responsabilidade objetiva do
Poder Público, fora das relações contratuais.
7.2 Considerações acerca da Responsabilidade Estatal

A fim de discutir a responsabilidade estatal deve ser analisado no caso concreto se
estão presentes os pressupostos abordados. Entretanto, nem sempre a situação é clara e a linha
entre a responsabilidade e a irresponsabilidade é tênue.
Geralmente, o Estado é responsabilizado pelos danos cometidos por seus agentes
e por outrem, como cidadãos e empresas, em decorrência da conduta omissiva, devido à
210

É a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro em seu art. 13, a qual hoje é aperfeiçoada pela teoria da
imputação objetiva.
211
Para Steigleder (2004), empregasse a teoria da equivalência para aferição do liame causal e, assim, basta que
o resultado esteja vinculado, direta ou indiretamente, à existência do fator de risco/dano o qual é reputado causa
do dano (resultado).
212
Analisa-se, pela probabilidade, qual antecedente é abstratamente apto a gerar o dano ocorrido. Adotada por
parte da doutrina. Essa teoria foi criada pelo filósofo alemão Von Kries e, segundo Gagliano e Pamplona Filho
(2006), determina não se pode considerar como causa toda e qualquer condição que haja contribuído para a
efetivação do resultado, mas somente aquela que, segundo um juízo de probabilidade, possa ser considerada o
antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso.
213
De acordo com Diniz (2009), a Teoria da Interrupção do Nexo Causal foi criada pelo brasileiro Agostinho
Alvim e determina que causa é apenas o fato antecedente que ligado por um vínculo de necessariedade ao
resultado danoso, determinasse este último como uma consequência sua, direta e imediata. É de mais fácil
aplicação e necessita de uma relação direta e imediata entre o comportamento e o resultado. Adotada por
Gustavo Tepedino e Carlos Roberto Gonçalves (2009). Art. 403 do CC.
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ausência de fiscalização. Dessa forma, verifica-se a existência da responsabilidade
extracontratual em ocasiões como a não prestação ou prestação ineficiente de serviços
públicos indispensáveis 214, a ausência de fiscalização, a provocação de prejuízos ou imposição
de riscos à coletividade e normatização deficiente.
Ademais, é previsto, no texto constitucional que as pessoas jurídicas, tanto as de
direito público quanto as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de
regresso em alguns casos. Entretanto, contesta-se a uniformidade de aplicação da
responsabilidade objetiva, como analisado neste estudo.
Leite (2003) destaca que as atividades de risco estão sob gerenciamento estatal,
devendo responder por danos provocados ante o dever constitucional, principalmente em
casos ambientais. A questão reside em distinguir se basta a conduta estatal, em uma análise
objetiva, ou seria necessário um comportamento danoso, como a falta de serviço ou dolo na
conduta para responsabilizar o Estado.
Mello (2010) defende que terá responsabilidade e ela será objetiva nas hipóteses
de ocorrência do dano produzido pela conduta comissiva estatal ou em casos em que o dano
ocorreu por atividade de risco, mesmo que não tenha atuação do Poder Público. Seria
subjetiva se não há uma atuação do Estado, mas o dano ocorre pela sua omissão, como em
falta de serviço; serviço tardio ou deficiente. Em suas palavras:
[...] a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligencia, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado proposito de violar a norma que o constituía
em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva. MELLO (2010, p. 1.013)

Nessa linha de raciocínio, as empresas não respondem somente por condutas
próprias e diretas, mas também decisões, comportamentos e atitudes de seus funcionários,
gerentes,

administradores,

colaboradores

com

vinculo

formal

ou

informal.

A

responsabilização ocorre tanto na esfera cível, quanto no campo administrativo e penal, como
âmbitos diferentes e independentes.
O tema ainda envolve outras searas. É necessário avaliar se a causa é
exclusivamente fato da vitima, de terceiro ou de força maior. De acordo com Silva, A. (1995),
se não houver qualquer nexo de causalidade entre a ação ou a omissão do Estado e o dano,
214

Serviços básicos como acesso à água, ao saneamento, à saúde, à educação e à moradia.
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não cabe falar sobre responsabilidade. Na hipótese de caso fortuito, pode ser compreendida
como falha no serviço, por exemplo, sendo algo interno, não relevante para atenuar ou excluir
a penalidade, oposto da força maior, que é fator externo ao Poder Público.
Quanto constatar a ocorrência de concausa, como ação conjunta do Estado com o
comportamento da vítima ou do terceiro, deve-se averiguar a parcela de responsabilidade.
Um ponto relevante é o destaque para o limite do controle, e por consequência,
punição ao Poder Público em caso de dano. Apesar de dotar diversos e extensos poderes, há
fatos inevitáveis e externos que podem causar prejuízos e não são indenizáveis. Verifica-se,
pois, que a responsabilidade não pode ser pura e simplesmente objetiva e abrangente para
todas as situações. Devem ser preenchidos os pressupostos, demonstrando, no mínimo, a
cooperação estatal para ocorrência do fato danoso.
A título de exemplo, qual seria a parcela de participação estatal nos danos no caso
de deslizamento ocorrido por chuvas anormais em um terreno construído de forma irregular,
negligente ou ignorante? Se por um lado há a conduta descuidada do proprietário, houve a
ausência de prevenção e fiscalização do Poder Público. Assim, a falha no serviço poderia ser
argumento para a responsabilidade concorrente, diferentemente se houvesse apenas a força
maior como causa do deslizamento.
Quando há a junção da ação ou omissão do Estado com atividades consideradas
como perigosas ou de risco por ele desempenhadas (exercícios militares, tratamento de
insanos mentais em regime de liberdade, explosivos, material radioativo, presidiários), são
desencadeadas reflexões jurídicas e sociais.
Em casos em que há o risco assumido pelo Estado a responsabilidade, como regra
geral; é objetiva, como previsto na Constituição 215. Caso contrário deve ser comprovada a
culpa do agente, a falha do serviço e o nexo de causalidade.

7.2.1 A Teoria da Falibilidade Humana em equilíbrio com os Poderes e a Responsabilidade
pessoal do Juiz

A falibilidade humana é um aspecto, segundo Dias (2004), que padece de grande
raquitismo cientifico. Em outras palavras, os juízes, como seres humanos, estão sujeitos a
eventualidades e, na análise e no julgamento de processos, podem passar por riscos de se
enganarem e cometerem equívocos.
215

No que tange à atividade nuclear: “Art. 21. Compete à União: XXIII, d) a responsabilidade civil por danos
nucleares independe da existência de culpa.” (BRASIL, 1988).

110
Para Dias (2004), se trata de um argumento sem fundamento, já que a sociedade
haveria de se conformar com decisões ilegais, teratológicas e prevaricadoras proferidas por
agentes públicos estimulados pela imperícia, negligência, desídia e acobertados pela teoria da
irresponsabilidade. Dessa forma, os ônus causados não seriam arcados pelos magistrados.
A vítima seria duplamente responsável, uma por já ter sofrido algum dano ou
ilícito, precisando acionar a função jurisdicional, e outra por assumir o risco de suportar danos
decorrentes de erros da função jurisdicional.
Nesse sentido, Dergint (1994) defende que a alegada falibilidade do juiz não
afasta o dever do Estado de responder pelos atos judiciais danosos, muito pelo contrário,
justificando esse dever. A função jurisdicional é prestada em prol de toda a sociedade, não
cabendo a ela assumir os riscos de eventuais erros de um servidor público. Reforçando o
argumento, Di Pietro (2014) afirma que o fato de o juiz ser falível não permite a
irresponsabilidade estatal, da mesma forma que não serve de escusa para qualquer pessoa, na
vida pública ou privada.
Portanto, a falibilidade humana demonstrou ser um argumento inválido para
fundamentar a irresponsabilidade do Poder Público, devendo não só prestar o serviço
jurisdicional, bem como arcar com possíveis prejuízos decorrentes dele.
No Direito Administrativo, a responsabilidade civil do Estado perante terceiros
decorre de comportamentos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou
jurídicos, conforme afirma Mello (2010). A ameaça ao ilícito ou os danos causados podem ser
de cunho moral ou material, já consolidado, em que não é necessária a concretização do
prejuízo para existir a responsabilidade civil.
Feitas as considerações sobre a teoria da responsabilidade abordada de forma mais
aprofundada no capítulo anterior, é essencial perquirir qual teoria permite a responsabilização
para os atos judiciais.
Destaca-se que é crível a aplicação da Teoria do Risco Administrativo a
configurar a responsabilidade objetiva do Estado quando o dano decorre de ato comissivo.
Entretanto, de acordo com Mello (2010), a divergência existe no que se refere aos atos
omissivos, quando é aplicada a responsabilidade subjetiva.
Na hipótese do ato omissivo, não é necessário individualizar o dolo ou culpa,
podendo ser atribuída a responsabilidade ao serviço público, de forma genérica, por adoção da
falta de serviço.
A teoria do Risco Administrativo, afinada à corrente majoritária da doutrina
apresentada, defende que o nexo causal e, consequentemente a responsabilidade civil do
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Estado, não é estendida a qualquer caso em que haja comprovado o prejuízo, sendo possível
desconsiderar o dever de indenizar quando estiverem presentes excludentes de
responsabilização.
Quanto às causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade para os atos
judiciais, explica Silva, A. (1995) que isentam a responsabilidade do Poder Público, como na
hipótese de dano exclusivo da parte se abster de produzir a prova, prestar esclarecimento,
omitir-se de atos que deveria comparecer, realizar conluio com a outra parte, induzir
testemunhas e reter ou extraviar autos. Ou, ainda, se houver concorrência de culpa, caso em
que a responsabilidade do Estado será atenuada na proporção de sua participação causal,
(interpretação equivocada do ato normativo ou contratual, se o dano resultar de força maior,
imprevisível e irresistível).
Ainda, não haverá responsabilização se o dano tiver sido produzido por terceiro,
cujo resultado não incumbia ao Estado evitar, nas circunstâncias do fato. Nos demais casos
não há exclusão. Portanto, nas hipóteses de estudo propostas, a responsabilidade civil por ato
judicial, ainda que lícita, por ato comissivo ou omissivo, é viável por meio do artigo 37, §6º
da CRFB, pela aplicação da teoria do risco administrativo, em caráter objetivo, ou pela
aplicação da responsabilidade subjetiva por culpa administrativa, respectivamente.
No que tange a questão de responsabilidade no macro tema de questões judiciais,
é necessária a discussão sobre a parcela de responsabilidade pessoal do Juiz.
Apesar de já ter sido superada a ideia de que o exercício do poder decorreria de
uma força ou de interferência divina, ainda persiste uma proteção, entendida por alguns como
exacerbada, daqueles que o exercem, como os juízes, reconhecidos como intocáveis pelo
exercício de suas funções. O argumento fundamenta-se também pela nobreza da atribuição,
possuindo o fulcro de estabelecer a paz social e a justiça.
De acordo com a Constituição da República Federativa de 1988, dispõe o art. 1º
que a República se constitui em Estado Democrático de Direito216, expressando o ideal de
justiça e o sistema vigente de legalidade normativa. Relaciona-se, ainda, com o equilíbrio
entre o Estado mínimo liberal e o excesso de poderes do Estado social.
Nessa seara, entende-se a jurisdição como direito fundamental e torna-se
ultrapassado o pensamento de que o processo é um mero instrumento de realização do direito
216

Por Estado Democrático de Direito entende-se uma junção entre o Estado de Direito e o princípio
democrático. “Tem-se, portanto, um Estado submetido às normas do direito e estruturado por leis, sobretudo a lei
constitucional, um Estado no qual se estabeleça estreita conexão interna entre dois grandes princípios jurídicos,
democracia e Estado de Direito, ou seja, um Estado Constitucional Democrático de Direito.” (DIAS, 2010, p.
54). Democracia remete à ideia de governo do povo, já a noção de Estado de Direito refere-se à limitação dos
poderes do Estado pelo princípio da legalidade, assegurando os direitos básicos do ser humano.
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material. A atuação do julgador deve, portanto, ser analisada e exigida sob a perspectiva
democrática, de acordo com Freitas (2013), significando que o exercício da função
jurisdicional deve ocorrer mediante ampla participação dos interessados, observando o
princípio do contraditório. Em outras palavras e em conformidade com Dias (2010) 217, o foco
seriam as partes e não o julgador, para que a efetividade fosse alcançada.
Por ser função estatal com tamanho encargo e alto nível de interferência na vida
privada dos indivíduos, passa a ser considerada como atividade com cunho de dever, impondo
a diretriz de princípios constitucionais, direitos fundamentais e do instituto da
responsabilidade civil218.
Consequentemente, é possível atribuir responsabilidade ao magistrado por atos
processuais praticados por ele, como defende Cappelletti (1993) 219. Questiona-se, entretanto,
o alcance dessa responsabilização. Limitar a responsabilidade a seara administrativa e a
procedimentos disciplinares não seria adequado juridicamente. Deve-se abranger o âmbito
civil e os princípios constitucionais da eficiência e democrático, elidindo qualquer resquício
de autoridade divina conferida ao juiz.
Para Gonçalves, A. (2012), a jurisdição teria conceito político na doutrina
instrumentalista 220 , expressão do poderio do Estado, permitindo que a atuação do juiz
ultrapasse ao cargo de funcionário público, mas como pessoa com princípios ideológicos
próprios, valores e crenças. Desse modo, ao tratar o processo como instrumento com
finalidades sociais, admite-se a atuação mais discricionária do magistrado.
Nesse sentido, entende Zahlouth Júnior (2010) que não seria cabível aplicar o
instituto da responsabilidade ao magistrado que atua por suas decisões e pode causar prejuízos
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“A eficiência e a adequação do serviço público jurisdicional constituem dever jurídico do Estado, por força de
recomendação constitucional, e pressupõem, por parte dos órgãos jurisdicionais, obediência ao ordenamento
jurídico e utilização de meios racionais e técnicas modernas que produzam o efeito desejado, qual seja, serviço
público jurisdicional prestado a tempo e modo, por meio da garantia constitucional do devido processo legal,
preenchendo sua finalidade constitucional, a de realizar imperativa e imparcialmente o ordenamento jurídico,
apto a proporcionar um resultado útil às partes.” (DIAS, 2010, p. 143).
218
“(...) decisão jurisdicional que estiver totalmente desvinculada do princípio fundamental do Estado
Democrático de Direito, hostilizando por completo o princípio da reserva legal, além de não se legitimar
constitucionalmente, poderá configurar ato ilícito, passível de se acarretar a obrigação indenizatória do Estado ou
do agente público que a tiver proferido, desde que tenha causado prejuízos às partes, porque todo ato estatal de
exercício de poder implica responsabilidade.” (DIAS, 2010, p. 125).
219
“(...) um poder não sujeito a prestar contas representa a patologia, ou seja, isto que Merryman apelida, com
expressão que oculta um pouco o seu conteúdo ideológico, de falta de ‘organização racional’ mas que, em
ciência política, se pode simplesmente rotular de autoritarismo e, na sua expressão extrema, de tirania. Pareceme sempre válida, em verdade, a afirmação de que um poder sem responsabilidade é incompatível com um
sistema democrático.” (CAPPELLETTI, 1993, p. 18).
220
Os teóricos da escola instrumentalista “conectaram o Processo à Jurisdição, em escopos metajurídicos,
definindo processo como se fosse uma corda a serviço da atividade jurisdicional”, que culminaria na “Justiça
Redentora para todos os homens, trazendo-lhes paz e felicidade” (LEAL, 2010, p. 79).
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de forma involuntária, sem dolo ou fraude, mesmo estando sujeito à jurisdição disciplinar por
atos culposos 221 como violação de deveres profissionais, cometer atos ou incorrer em
omissões incompatíveis com a atividade exercida.
Nesse raciocínio, elidiu-se, por um período, a possibilidade de impor a
responsabilidade ao magistrado pela prática de suas atribuições, verificando-se que a
estruturação processual decorria da perspectiva de um Estado como protagonista e
monopolizador de uma atividade, criando um paradigma jurídico, de acordo com a visão do
autor. Contudo, atualmente a responsabilização é admissível 222 , mesmo que de forma
subsidiária, em ação de regresso, em relação ao Estado, em caso de dolo ou culpa na
condução procedimental223.
Constata-se, que no ordenamento jurídico brasileiro, predomina a teoria do
processo como uma relação jurídica, conferindo poderes ao juiz com responsabilização
limitada pelos atos exercidos, incompatível, de acordo com Freitas (2013) com as diretrizes
do Estado Democrático de Direito.
Questiona-se, portanto, se a responsabilidade deve recair sobre a pessoa do juiz
em sua atividade jurisdicional ou se caberia ao Estado, na teoria de empregado-empregador,
se responsabilizar objetivamente pelos atos de seus funcionários.
Quanto ao tópico sobre poderes dos juízes, alguns aspectos devem ser
mencionados. Primeiramente, o juiz deve ter a possibilidade de ter iniciativa na colheita de
prova, desvinculada da atitude das partes 224 , determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial225, exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial,
além da segurança interna dos fóruns e tribunais226; e mais, no campo da tutela específica, o
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Lei complementar número 59 de 18/01/2001.
O CPC prevê a responsabilização do juiz no art. 143 do CPC: “O juiz responderá, civil e regressivamente, por
perdas e danos quando:: I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II – recusar, omitir ou
retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. Parágrafo único:
As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a
providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.” (BRASIL, 2015).
223
Assim, dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República que as “pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(BRASIL, 1988). E, defende Laspro (2000), que o magistrado somente será responsabilizado pelos atos
praticados no exercício da função jurisdicional, em ação de regresso promovida pelo Estado, caso reste
configurado seu dolo ou sua culpa, criando uma proteção ao juiz.
224
Artigo 17º da Lei de Ação Popular e artigo 370 do CPC.
225
Art. 139, IV, CPC.
226
Art. 139, VII, CPC.
222
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juiz pode determinar providências sub-rogatórias, mediante ordens impostas ao devedor ou a
terceiros para chegar a um resultado prático equivalente ao adimplemento 227.
Além disso, o juiz dispõe da independência e autonomia para conhecer as provas
e decidir de acordo com a legislação, doutrina, jurisprudência, uso, costume e as convicções
próprias. Porém, há uma tese, já defendida inclusive pelo Supremo Tribunal Federal 228, que
sustenta a irresponsabilidade do Estado diante da possibilidade de restrição da independência
dos magistrados, que se sentiriam tolhidos e temerosos diante da possibilidade de serem
responsáveis na tomada de decisões.
Até meados do século XX, a teoria predominante era a de irresponsabilidade
estatal pelos atos jurisdicionais 229 . Entretanto, Dias (2004) sustenta que o princípio da
independência dos juízes não é absoluto e é compatível com o princípio da responsabilidade
do Estado pelos atos danosos praticados. Em outras palavras, os axiomas que regem e
orientam o Estado Democrático de Direito abarcam as garantias como a vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio que asseguram a imparcialidade e a
independência dos magistrados no exercício de sua função. A responsabilidade, portanto,
seria vista como forma de proporcionar segurança para a parte contra a insolvabilidade do
julgador.
Nessa perspectiva, Cappelletti (1993) defende que deve ser observado o equilíbrio
entre o valor democrático de prestar contas e o valor de garantia da independência230, como
toda relação de direito e dever.

7.2.1.1 A responsabilidade do Juiz e o Direito Legislativo Comparado

227

Art. 11, LACP e art. 84, CDC.
Ao julgar um recurso em que a parte recorrente sustenta a responsabilidade estatal por atos e decisões dos
órgãos jurisdicionais, o STF decidiu que “Domina, pois, nesse âmbito, o princípio da irresponsabilidade, não só
em atenção à autoridade da coisa julgada, como também à liberdade e independência dos magistrados, que se
sentiriam tolhidos, a cada passo, na sua função de dizer o direito ou resolver as graves questões administrativas
que lhes são afetas, elo temos de engendrar responsabilidade para si e para o Estado que representam.” (Recurso
Extraordinário n. 35.500, Relator Ministro Vilas Boas. Revista Forense, v.194, p. 160). E, ainda, acórdão do STF
de 9.12.58, na Revista Forense, 194/159. Na Justiça dos Estados, a tese da irresponsabilidade foi predominante:
TJSP: RDA, 50/239; 53/183; RT, 259/ 127; 1JRS: AJURIS, 19/114; RJTJRGS, 113/367.
229
Nessa linha, como exemplo podem ser citados Carlos Maximiliano, Pedro Lessa, Carvalho dos Santos, Pedro
Batista Martins, entre outros. Ao comentar o artigo 121, do Código de Processo Civil de 1939, Martins ponderou
que “Tornar o juiz civilmente responsável pelos julgamentos que profere é absurdo que a doutrina jamais pôde
tolerar. Nem o Juiz nem o Estado que o houver investido na função respondem pelos danos.” (MARTINS, 1940,
p. 361). No mesmo sentido, Hely Lopes afirma: “O ato judicial típico, que é a sentença, não enseja
responsabilidade civil da Fazenda Pública, salvo na hipótese única do art. 630 do CPP, uma vez obtida a revisão
criminal. Nos demais casos, as decisões judiciais, como atos de soberania interna do Estado, não propiciam
qualquer ressarcimento.” (MEIRELLES, 2012, p. 557).
230
Texto original: “I’ esigenza di un equilíbrio tra il valore democrático del dovere di rendiconto e il valore
garantistico dell ‘indipendenza” (CAPPELLETTI, 1993, p. 19).
228
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No que se refere ao tema de responsabilidade civil do magistrado em si, deve ser
abordado o direito legislativo de outros países a fim de estabelecer um parâmetro
comparativo.
Alguns anos após a promulgação da Constituição Italiana de 1947, com a abertura
proposta pelo artigo 28, desenvolveu-se intenso debate sobre o papel e a responsabilidade do
juiz na sociedade moderna. As décadas 70 e 80 foram marcadas pelo difícil equilíbrio entre o
antigo e o novo, com o embate entre a nova proposta constitucional e a velha legislação
deficiente. Em 1988, foi publicada a Lei de número 117, que dispôs sobre o ressarcimento dos
danos causados no exercício da função judiciária e responsabilidade civil do magistrado.
As suas principais características são: o Estado responde pelo dano causado por
dolo, culpa grave ou denegação de justiça 231; o magistrado e o Estado respondem pelo dano
consequente de crime cometido pelo magistrado no exercício de sua função e, em ambos os
casos, o Estado tem ação regressiva contra o magistrado, cujo valor não pode exceder a um
terço da anualidade líquida percebida pelo magistrado ao tempo em que fora proposta a ação
de ressarcimento, não aplicável em caso de dolo do agente público; somente pode ser proposta
a ação quando esgotados os meios ordinários de impugnação, e no prazo decadencial de dois
anos.
Países que possuem certa similitude histórica com o Brasil, passando por período
de ditadura e posterior processo de democratização são Peru, Bolívia e República
Dominicana. Apesar de os três estarem em estágios legislativos diversos do Brasil há, em
todos os quatro, a previsão sobre a responsabilização pessoal dos juízes, bem como um
procedimento especifico para tal situação.
O Peru é uma República Democrática, social, independente e soberana, com
governo unitário, representativo e descentralizado, sendo as funções do Estado divididas em
Executivo, Judiciário e Legislativo.
O Codigo Procesal Civil foi promulgado em 08 de janeiro de 1993, logo após a
Constituição, e é composto por seis seções, divididas da seguinte forma: 1) Jurisdição, Ação e
Competência; 2) Sujeitos do Processo; 3) Atividade Processual; 4) Postulação do Processo; 5)
Processos Contenciosos; 6) Processos Não Contenciosos.
231

Constitui culpa grave a violação de lei por negligência inescusável, a afirmação ou a negação de fato, por
negligência inescusável, contrariamente ao contido nos autos; ordem de privação de liberdade fora dos casos
legais ou sem motivação. Caracteriza denegação de justiça a recusa, omissão ou o retardo do magistrado em
praticar ato de seu ofício quando, após o término do prazo legal, a parte tenha requerido a providência,
decorrendo inutilmente, sem motivo justificado, trinta dias da data do depósito, do pedido em cartório. Esse
prazo se reduz para cinco dias, em se tratando de privação de liberdade. (AGUIAR JÚNIOR, 1993, p. 55).
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Nele está prevista a responsabilidade do magistrado na ocasião de demora por sua
negligencia 232 , independente da responsabilidade do Estado. Portanto, são deveres do juiz:
dirigir o processo buscando sua rápida solução, garantir a igualdade entre as partes, observar
os prazos processuais, sancionar o advogado que atuar com dolo ou fraude e fundamentar suas
decisões.
Constatada a inobservância de qualquer dos mencionados deveres, é, portanto,
cabível a instauração do procedimento de responsabilidade civil do juiz, privilegiando a
idoneidade da prestação da atividade jurisdicional e a sua eficiência. Todavia, a sentença que
julgar o presente procedimento somente produzirá efeitos patrimoniais, nunca servindo para
alterar o ato judicial impugnado.
Da mesma forma ocorre na legislação da Bolívia. O texto constitucional boliviano
foi promulgado em 2009 e dispõe que o país se constituiu em um Estado unitário, social de
direito plurinacional, comunitário, livre, independente e democrático 233.
Além da democracia como regime de governo, há um extenso rol de direitos
fundamentais. No que tange à responsabilidade do juiz, o “Codigo de Procedimiento Civil”234
de 1976, anterior à atual constituição boliviana, prevê a responsabilidade civil e penal por
seus atos235.
Dessa forma, deve haver clara e expressão violação legal para responsabilizar o
magistrado, buscando apenas a reparação dos danos sofridos, em semelhança ao procedimento
previsto na legislação peruana.
Em termos ambientais, a Constituição boliviana de 2009 dedica um capítulo para
à “Jurisdicción Agroambiental” 236 , abordando os princípios da função social, celeridade,
sustentabilidade e interculturalidade; bem como o capítulo dedicado à “Jurisdicción Indígena

232

Artigo segundo: “El Juez debe impulsionar el proceso por si mismo, siendo responsable de cualquier demora
ocasionada por su neglicencia”. (PERU, 1993).
233
“Artículo 1 - Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda
en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país”. (BOLÍVIA, 2009) e o artigo 11 dispõe que a Bolívia “adopta para su gobierno la forma
democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y
mujeres.” (BOLÍVIA, 2009).
234
Código Processual Civil. (tradução nossa).
235
“Art. 5- Los jueces y magistrados serán responsables de sus actos, penal o civilmente, en la forma que
determinan el presente Código y otras leyes. (Arts. 747 a 749)” (BOLÍVIA, 1976). E civil, sendo última cabível
nos casos em que os magistrados “art. 750 (…) que infringiendo ley expresa y terminante hubieren fallado una
causa en el fondo, fuere en casación, en segunda instancia sin recurso ulterior, o en única instancia”
(BOLÍVIA, 1976). O Código ainda prevê que as demandas que tiverem por objeto a responsabilidade civil do
juiz pelo exercício de suas funções serão processadas perante a Corte Suprema e a decisão será composta por três
julgadores.
236
Jurisdição Ambiental. (tradução nossa).

117
Originaria Campesina”
Hídricos”

240

237

, “Medio Ambiente”

·, ”Áreas Protegidas”

241

238

, “Recursos Naturales”

e “Amazonia”

242

239

, “Recursos

, demonstrando um avanço da

mentalidade juspolítica e social do país.
A República Dominicana passou por uma ditadura até tornar-se uma democracia
em 1962. A constituição de 2010 descreve o país como Estado Social e Democrático de
Direito, fundado em respeito aos direitos fundamentais 243.
O juiz só é responsabilizado quando houver previsão legal expressa e atuar com
dolo, fraude, concussão ou denegar prestação da atividade jurisdicional 244. O procedimento
permite a redução no número de falhas já que, para Freitas (2013), está ligado diretamente ao
agente público, e não ao Estado.
Assim, os prazos dos artigos 505 e 516 do mesmo Códex245 tem o objetivo de
pressionar o juiz em seus cumprimentos, sob pena de ser condenado à reparação de danos e
prejuízos que a sua inobservância acarretarem.
Em todos os casos em que a demanda for proposta visando à responsabilização
civil de magistrado, o processo ocorrerá perante a Suprema Corte de Justiça, conforme
preconiza o art. 509 do CPC Dominicano 246.

237

Jurisdição Indígena. (tradução nossa).
Meio Ambiente. (tradução nossa).
239
Recursos Naturais. (tradução nossa).
240
Recursos Hídricos. (tradução nossa).
241
Áreas Protegidas. (tradução nossa).
242
A bacia da Amazonia. (tradução nossa).
243
“Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y
Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad
humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los
poderes públicos.”(REPÚBLICA DOMINICANA, 2010).
“Artículo 8.- Función esencial del Estado. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos
de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles
con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.” (REPÚBLICA DOMINICANA,
2010).
244
“Art. 505- Los jueces pueden ser demandados en responsabilidad civil: 1o. cuando se pretenda que en la
sustanciación de un pleito o al pronunciarse sentencia ha habido dolo, fraude o concusión; 2o. cuando la
responsabilidad civil del juez esté expresamente pronunciada por la ley; 3o. cuando la ley declare a los jueces
responsables, bajo pena de daños y perjuicios; 4o. cuando haya denegación de justicia.” (REPÚBLICA
DOMINICANA, 2010). Os artigos 506 e 507 ainda cuidam de explicitar o que seria a denegação da justiça:
“Art. 506 - Habrá denegación de justicia cuando los jueces rehusaren proveer los pedimentos en justicia, o se
descuidaren en fallar los asuntos en estado y que se hallen en turno para ser juzgados”. (REPÚBLICA
DOMINICANA, 2010).
“Art. 507- La denegación de justicia se hará constar por medio de dos pedimentos dirigidos a los jueces en la
persona de los secretarios, y que se notificarán en el intervalo de tres en tres días a lo menos, si se tratare de los
jueces de paz y de los jueces del tribunal de comercio; y de octava en octava, a lo menos, si se refiriesen a los
otros jueces; todo alguacil requerido estará obligado a hacer las notificaciones de dichos pedimentos, a pena de
interdicción.” (REPÚBLICA DOMINICANA, 2010).
245
Código (tradução nossa).
238
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Entretanto, a responsabilidade é solidária entre julgador e Estado247, ao contrário
do ordenamento brasileiro, que é subsidiária, cabendo ao Poder Público acionar o agente em
caso de dolo ou fraude em ação de regressão.
Na França, a Lei de 1972 alterou o panorama de responsabilização estatal, como
explicam Thibau e Gouvêa (2012). A previsão legal atinge a justiça cível, criminal, atos
jurisdicionais e de execução do serviço público da justiça. Pressupõe um funcionamento
defeituoso do serviço (culpa do serviço público da justiça judiciária), sendo necessária a
caracterização da denegação da justiça ou culpa grave do serviço. Pode, ainda, se tratar de
culpa pessoal do magistrado. A lei não prevê a responsabilidade sem o elemento subjetivo de
culpa.
Os EUA passaram a reparar as vítimas do erro judiciário posteriormente ao caso
de Kenneth Culp Davis em 1967. Acompanharam a decisão: Alemanha, Bélgica, Polônia,
Chile e Argentina. Em hipóteses mais abrangentes, além do erro judiciário, admitem a
responsabilidade do juiz o Uruguai, Colômbia e Espanha.
Portanto, é possível concluir que o Brasil ainda insere o juiz como centro da
relação jurídica com desproporcional atribuição entre poderes e responsabilidades. Assim,
verifica-se uma desarmonia com países como o Peru, Bolívia, República Dominicana, que se
assemelham na história, onde já há uma preocupação maior em produzir uma legislação
processual que atribui responsabilidades ao magistrado de forma pessoal pelo exercício de sua
atividade.
A responsabilidade busca a garantia dos princípios da eficiência e efetividade do
processo para Freitas (2013), compreendidos como a prestação jurisdicional devida, realizada
em tempo hábil e razoável, com a participação das partes e observância do devido processo
legal e contraditório. Entende-se que a legislação brasileira tende a ser defasada e dissonante
do processo democrático e a demanda social.
7.2.2 Erro do Judiciário
Primeiramente, para questões de conceituação, de acordo com Catarino (1999),
erro judiciário é toda situação processual em que, por dolo, negligência, desconhecimento ou
246

“Art. 509.- La demanda en responsabilidad civil contra los jueces de paz, los tribunales de primera instancia
y de comercio o contra algunos de sus miembros, así como contra algunos de los magistrados de la Suprema
Corte, se promoverá y sustanciará ante la Suprema Corte de Justicia.” (REPÚBLICA DOMINICANA, 2010).
247
“Artículo 148- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes
serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios
ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.”
(REPÚBLICA DOMINICANA, 2010).
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má interpretação do direito, ou equivocada apreciação dos fatos, é proferida a decisão judicial
que destoa da realidade concreta, sendo considerada como injusta.
Assim, todo desequilíbrio causado pela atuação jurisdicional ou mau
funcionamento do serviço público que afaste o provimento judicial da necessidade e realidade
jurídica é avaliado como erro.
Dias (2004) defende que os erros têm origem em múltiplas situações ocorridas
durante a atividade forense, sendo classificados em: a) dolo do agente público julgador248; b)
culpa do agente público julgador 249 ; c) dolo ou culpa dos agentes auxiliares dos órgãos
jurisdicionais 250 e d) surgimento posterior de fatos relevantes que possam contradizer ou
anular provas ou elementos considerados no processo onde o ato eivado de erro foi praticado.
Segundo o autor, os três primeiros são apontados como inescusáveis e devem ser
indenizados. A exceção caberia à última opção, sendo um erro escusável, desonerando o
Estado da obrigação de indenizar porque os fatos descobertos não afloraram no processo onde
foi despontado o erro judiciário.
No Direito Brasileiro, o erro é admitido como passível de indenização em matéria
cível e penal, consagrada de modo ampla a responsabilidade extracontratual do Estado por
atos de seus agentes, determinando inclusive de forma expressa 251 na seara do Direito Penal.
Entretanto, exige demonstração cabal e prévia do erro pela parte interessada, através de
recursos adequados ou pela desconstituição da coisa julgada.
A regra sobre a responsabilidade patrimonial do Estado, embora seja mais comum na
função administrativa, também está presente nas funções legislativas e judiciárias, sendo o
Poder Público responsável pelos danos que causar.
Entretanto, quanto aos atos jurisdicionais há uma particularidade: prescinde de
estabilidade, conhecida também como segurança jurídica. Silva, A. (1995) explica que a coisa
julgada decorrente de sentenças, embora passível de reexame, revisão criminal e ação
rescisória, são imutáveis, em regra. Assim, não permitem a prolongamento da discussão.
Porém, por mais definitiva que seja a decisão, não exime o juiz ou o Estado de
serem responsabilizados na hipótese de causar prejuízos. Da mesma forma que a morosidade
burocrática excessiva e injustificada, a negação de uma medida liminar sem fundamento
razoável ou causando perda irreparável, pode levar à responsabilização do Estado.
248

Provoca o erro de forma consciente com o objetivo de prejudicar alguém.
Situação de imperícia e/ou negligência, má interpretação ou desconhecimento do direito a ser aplicado.
250
Atos de ofícios, certidões, laudos, informes, documentos oficiais falsos, deturpados ou errôneos.
251
Art. 5º, LXXV, CRFB – “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença.” (BRASIL, 1988). No mesmo sentido os artigos 622, 623 e 630 do CPP.
249
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A disciplina é tratada em dois dispositivos principais: Código de Processo
Penal252 e Código de Processo Civil253, repetido, com mínimas variações de redação, na Lei
Orgânica da Magistratura Nacional254.
Na área penal, o tema é a revisão criminal, na qual é reconhecido o direito a
indenização justa pelos danos sofridos em hipóteses de erro, injustiça da condenação ou falta
imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, ou
ainda se a acusação houver sido meramente privada.
O objeto é a reparação do dano causado pelo erro judiciário e não compreende as
hipóteses de negligência judiciária, nos caos de ação penal condicionada ou erro em outras
decisões que não sejam terminativas, como a injustificada prisão preventiva.
Todavia, o dispositivo menciona apenas a responsabilidade pessoal do juiz, não
tendo relação com a responsabilidade extracontratual do Estado o que não impede que seja
suscitada a responsabilidade solidária 255 e não colide com o texto constitucional.
Cabe registrar, ainda, que a jurisprudência brasileira, notadamente a do Supremo
Tribunal Federal, tem revelado enorme resistência em aceitar a responsabilidade do Estado
por atos de juízes, não obviamente, quando estes exercem função administrativa, mas pela
prática ou omissão de atos jurisdicionais. O Código de Processo Civil não dispõe sobre a
responsabilidade extracontratual do Estado, limitando à atuação exclusiva do juiz.
A consideração pela jurisprudência da responsabilidade do Estado na
configuração em que se apresenta representaria um passo significativo no Estado Democrático
de Direito, assim quando foi estabelecida como regra a responsabilidade objetiva para
atividades estatais.
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“Art. 630 do Código de Processo Penal - O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito
a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.” (BRASIL, 1941).
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“Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: I - no exercício de suas
funções, proceder com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva
ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão
verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado
no prazo de 10 (dez) dias.” (BRASIL, 2015).
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“Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: I - no exercício de suas funções, proceder
com dolo ou fraude; Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou
a requerimento das partes. Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II
somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e
este não lhe atender o pedido dentro de dez dias.” (BRASIL, 1979).
255
Responsabilidade solidária do querelante e do Estado ou ainda nos casos de ação penal incondicionada,
quando a denúncia do Promotor Público for induvidosamente improcedente ou desarrazoada, como afirma Silva,
A. (1995).
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7.2.3 Morosidade Judiciária

Determinada a responsabilidade estatal pelos atos judiciários, além dos
pressupostos e condições, há de se verificar o dever de indenizar. Considerando que a
Constituição prevê o acesso à ordem jurídica justa e a garantia da razoável duração do
processo256, inclusive como direitos fundamentais.
A garantia de proteção judicial inclui o acesso à justiça, o tempo razoável de
duração do processo e uma decisão eficaz e dentro da realidade, preventiva ou ressarcitória.
De acordo com Dias (2004), a questão do prazo torna-se essencial, já que a
demora no serviço público jurisdicional e configura-se possível atividade estatal omissiva,
assinalando situações de funcionamento anormal ou defeituoso. Nesse cenário, é importante
ressaltar que cabe ao Judiciário a realização de seu múnus257 principalmente por atuar em
regime exclusivo quanto às funções desempenhadas.
Ressalta-se, assim, a teoria subjetiva da responsabilidade, configurada a partir da
culpa anônima do serviço público calcada no Direito Francês, como defende Aguiar Júnior
(1993). O mau funcionamento do serviço relaciona-se à culpa do agente, de forma individual,
ou da culpa anônima, de forma mais geral. Para ilustrar, a quantidade de trabalho acumulado,
a falta e a alta rotatividade de servidores, a alteração legislativa, a complexidade do tema, a
ausência de recursos e a burocracia contribuem para a morosidade judiciária.
Independente dos fatores, para o prejudicado é suficiente a demonstração da falha
no serviço, o dano e o nexo causal e acionar o Estado requerendo indenização por danos
morais e ou materiais, uma vez que se trata de uma responsabilidade primária. Em outras
palavras, o Estado responde em primeiro plano porque age por meio de seus agentes. Dias
(2004) explica que a responsabilidade não é pessoal e não relaciona a um agente público
específico, baseada em culpa anônima quando o assunto é a culpa do serviço público e mau
funcionamento das atribuições estatais.
É passível de indenização, portanto, quando a morosidade impedir a realização do
direito material que deveria ser prioritária. Esse item relaciona-se diretamente com a
observância de prazos legais, dilações e protelações desnecessárias, coadunando com o devido
processo legal. Essa situação é classificada por Dias (2004) como a adequação temporal da
jurisdição, ou seja, a garantia da duração razoável do processo deve acelerar os procedimentos
burocráticos sem, no entanto, suprimir direitos processuais constitucionais como eliminar o
256
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Art. 5º, LXXVIII, CRFB.
Encargo, obrigação, dever. (tradução nossa).
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duplo grau de jurisdição, restringir produção de prova, dispensar a fundamentação e
audiências de conciliação, sob pena de fomentar a insegurança jurídica e ofender princípios
do Estado de Direito.
Há de se considerar, entretanto, que apenas as hipóteses de anormalidade grave
que, no serviço jurisdicional, justificam a reparação do dano, quando caracterizada a injustiça
e a violação aos princípios fundamentais. Silva, O. (2002) 258 defende a existência de um
equilíbrio: o Estado não deve responder indiscriminadamente por situações em que não
contribuiu para o advento do dano, mas não pode negligenciar sua atuação, que tem como
pressuposto a proteção e o respeito dos direitos do indivíduo, tornando inadmissível sua
irresponsabilidade em casos em que essa atribuição precisa ser usada como instrumento de
justiça. Nesses casos a atividade jurisdicional se mostra defeituosa, inadequada, insuficiente
ou inexistente.
Para exemplificar, alude-se a um cenário real, julgado pela terceira turma do
Superior Tribunal de Justiça em 2012. A decisão 259 demonstra que a indenização por danos
materiais ficou sem liquidação por falta de produção probatória devido à demora no
julgamento, pelo fato de o programa não ter armazenado a gravação do episódio específico.
O caso concreto diz respeito à indenização pela divulgação indevida de imagens
de uma menor em situação humilhante em um programa de televisão. O processo teve início
em 1991 e foi julgado vinte anos depois. Retrata, ainda, a demora no serviço público
jurisdicional, impossibilitando o ressarcimento do direito reconhecido judicialmente, violando
direitos de acesso à justiça e à duração razoável do processo, o que configura a possibilidade
de responsabilidade civil do Estado.

7.2.4 Responsabilidade Civil decorrente do Ativismo Judicial
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Para Silva, J. (2002), se por um lado é certo que o Estado não deve responder indiscriminadamente em
hipóteses nas quais não contribuiu de qualquer modo para o advento do dano; por outro, não se pode
negligenciar o fato de que sua atuação tem como pressuposto a proteção e o respeito aos direitos da coletividade,
tornando inadmissível sua irresponsabilidade nos casos em que esta sirva como instrumento de perpetuação de
injustiças e de violação dos princípios fundamentais do direito.
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PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE PARTE DO DANO. INEXISTÊNCIA.
PERDA SEM CULPA DAS PARTES. LIQUIDAÇÃO IGUAL A ZERO. EXTINÇÃO DO PROCESSO,
QUANTO A ESTA PARCELA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE
REPROPOSITURA. 1. Na hipótese em que a sentença fixa a obrigatoriedade de indenização de determinado
dano, mas nenhuma das partes está em condições de demonstrar a existência e extensão desse dano, não é
possível ao juízo promover a liquidação da sentença, valendo-se, de maneira arbitrária, de meras estimativas. 2.
Impossibilitada a demonstração do dano sem culpa de parte a parte, deve-se, por analogia, aplicar a norma do art.
915 do CPC/39, extinguindo-se a liquidação sem resolução de mérito quanto ao dano cuja extensão não foi
comprovada, facultando-se à parte interessada o reinício dessa fase processual, caso reúna, no futuro, as provas
cuja inexistência se constatou. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1280949/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012).
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A função do Judiciário ultrapassa os ditames legais. Atualmente, reconhece-se que
a atuação é essencialmente social, cabendo ao poder a concretização e garantia de direitos
fundamentais. Para doutrinadores como Freitas (2013), a presença mais predominante e
autônoma do Judiciário seria um fator favorável socialmente. Ressalta que o Estado
Democrático de Direito representa a trajetória histórica viva e inacabável de conquista de
direitos de cunho individual e social, com superação de contradições e deficiências dos
sistemas antigos.
Defende, ainda, que o Estado Social tinha o predomínio da administração sobre a
política e da técnica sobre a ideologia, assumindo função de agente essencial em conflitos
sociais, buscando integrar, reduzir as desigualdades e propiciar condições materiais para
emancipação do indivíduo, além da consecução do bem-estar social geral.
Entretanto, há uma linha tênue entre a atividade jurisdicional e a arbitrariedade
judicial que se diferencia pelo excesso cometido pelo agente público investido de poderes
decisórios. Conforme afirma Aguiar Júnior (1993), a solução é priorizar o afastamento a
subjetividade ou da ideologia do agente, posto que não há ativismo ou discricionariedade sem
fundamento na lei. Em outras palavras, haveria margem para a interpretação, até porque o juiz
não é mera “boca da lei”, porém, de acordo com o autor, as decisões judiciais não devem ser
tomadas por critérios exclusivamente pessoais. A diferença existe para o juiz não exercer
funções atípicas de legislador ou agente do Poder Executivo.
Barroso (2013) afirma que inexiste discricionariedade judicial já que as escolhas
dos juízes não são livres nem estritamente políticas, haja vista a predominância dos valores
constitucionais baseados na justiça, segurança jurídica e dignidade humana.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê com a mesma redação do art. 1109 do
Código de 1973, a dispensa de observância da legalidade do juiz quanto à legalidade estrita,
podendo adotar a solução mais conveniente ou oportuna para cada caso 260. Dessa forma, há a
possibilidade de ocorrência do ativismo judicial, porém observados os princípios
constitucionais, especialmente da separação de poderes. O não cumprimento ou o excesso
pode gerar responsabilização da decisão arbitrária.
A utilização dos princípios nas decisões judiciais amplia as possibilidades de
preenchimento de lacunas legislativas e, por consequência, o poder argumentativo de
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“Art. 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a observar critério de
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.” (BRASIL,
2015).
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decisório dos magistrados. No conflito entre regra e princípio, fala-se em ponderação ou
sopesamento 261 , defendido por Alexy (2001) sob o argumento de que a possibilidade de
fundamentação racional argumentativa das decisões, elaborada no conceito e validade do
Direito a partir do conjunto de elementos legais do ordenamento jurídico e eficácia social.
Na hipótese do objeto de pesquisa desse estudo e para elucidar, havendo o
sopesamento de normas em detrimento de direitos fundamentais, deve suceder a
responsabilização estatal se ocorrer dano grave diante da intervenção judicial.
Conforme Aguiar Júnior (1993), o monopólio da prestação da justiça trouxe
responsabilidades ao Estado, como cumprir com o dever e não violar o direito garantido, não
podendo recair sobre a coletividade o ônus que é de outrem.
A responsabilidade é aplicada de acordo com os ditames do artigo 37, 6º
parágrafo da Constituição da República, sob a consideração da teoria do risco administrativo,
solidariedade social e princípio da igualdade, admitindo a aplicação da responsabilidade
objetiva.
A partir do marco teórico estabelecido, identifica-se que a responsabilidade civil
do Estado por atos judiciais amolda-se como categoria da Responsabilidade Civil do Estado
por atos decorrentes do serviço público prevista na CRFB 262 . Diante da ausência de
regulamentação específica, foi um modelo adotado na tentativa de equilibrar a independência
do magistrado e a responsabilidade pelo exercício da atividade de risco exercida.
Cabe, portanto, ao Estado indenizar todo aquele que for prejudicado por ação ou
omissão, lícita ou não, cometida por qualquer um que represente a função estatal,
principalmente no caso da jurisdicional que é exercida em regime de exclusividade. O artigo
constitucional relaciona-se com a teoria do risco administrativo em caráter objetivo quanto à
culpa administrativa. Todavia, a responsabilidade não é solidária entre Estado e juiz, já que
este só responde em hipótese de atuação dolosa ou fraudulenta no exercício da atividade,
como nas situações de morosidade processual e ativismo judicial.

7.3 A Responsabilidade Estatal diante do cenário Ambiental
O tema Responsabilidade Civil Ambiental abrange todos os atores sociais que
possam estar envolvidos direta ou indiretamente. Na questão ambiental propriamente dita, a
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Parágrafo 2º do artigo 489 CPC de 2015 – “No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e
os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada
e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.” (BRASIL, 2015).
262
Art. 37, §6º, CRFB.
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responsabilidade é solidária, aumentando ainda mais o possível rol de atores. Nessa linha de
raciocínio, para atribuir responsabilidade, é necessário voltar às bases conceituais e
principiológicas.
É responsável todo aquele que contribui para o dano ou sua ameaça. O princípio
do poluidor pagador prevê a garantia da reparação econômica de um dano ambiental quando o
dano for inevitável. Desta forma, como afirma Colombo (2004), o princípio não se reduz à
finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente, deve, também, englobar os custos
necessários para a precaução e prevenção dos danos, assim como sua adequada repressão.
Além de empresas, terceirizados, empreendedores do setor privado, há
personagens detentores de funções essenciais que determinam todo o rumo de uma operação
ou de um empreendimento e são pouco mencionados nessa fase do processo.
A Administração Pública, em geral, os poderes judiciário, executivo e legislativo
parecem ser elididos da responsabilidade no caso de algum incidente.
A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco
integral, sendo o nexo de causalidade, entendido pelo STJ, como fator aglutinante permitindo
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 indenizar263.
A responsabilidade por danos de origem e repercussão ambiental atualmente é
transferida para a sociedade, tanto em forma de distribuição de ônus tributários como
diretamente em termos socioeconômicos. Entretanto, cabe ao Poder Público responder de
maneira objetiva (por se tratar de Estado e pelas particularidades da matéria ambiental) e
solidária pelos prejuízos gerados por agentes que desenvolvam atividades em nome da
Administração Pública ou terceiros que tenham empreendimentos devidamente licenciados ou
autorizados, como já abordado anteriormente.
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Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. Acórdãos: REsp 1374284/MG,Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 27/08/2014,DJE 05/09/2014. AgRg no AgRg no
AREsp 153797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 05/06/2014, DJE
16/06/2014; REsp 1373788/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
Julgado em 06/05/2014, DJE 20/05/2014; AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, Julgado em 11/02/2014, DJE 11/03/2014; AgRg no AREsp 273058/PR, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Julgado em 09/04/2013,DJE 17/04/2013; AgRg no
AREsp 119624/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em
06/12/2012,DJE 13/12/2012; REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado
em 08/02/2012, DJE 16/02/2012; REsp 442586/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Julgado
em 26/11/2002,DJ 24/02/2003
Decisões Monocráticas: AREsp 642570/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
Julgado em 02/02/2015, Publicado em 18/02/2015.
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A princípio, a redação do art. 3º, inc. IV da Lei 6.938/81 leva à conclusão de que,
nessas circunstâncias, o ente estatal estaria contribuindo de maneira indireta para a ocorrência
do dano ambiental, sendo corresponsável.
Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no bojo do
Recurso Especial nº Resp. 295797/SP 264 , defendendo que os participantes, direta ou
indiretamente, da produção do dano devem responder de forma solidária, inclusive a pessoa
jurídica que aprovou o projeto danoso, o município e o proprietário do imóvel265.
Quanto à obrigação de fiscalizar do Estado, em matéria ambiental, no caso de
omissão e existência de dano ou agravamento do dano causado, configura-se a
responsabilidade, de acordo com entendimento do STJ266.
Especificamente no campo do Poder Judiciário há tópicos que valem a discussão
para a pesquisa. A atuação do Poder Judiciário em matéria ambiental é uma das mais
relevantes, à medida que, protegendo o meio ambiente, estar-se-á protegendo em última
análise o próprio direito à vida, que é a razão e o motivo da existência do Direito, afinal tudo
gira em torno desse bem maior.
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PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL. 1. É parte legítima para figurar no
pólo passivo da ação civil pública, solidariamente, o responsável direto pela violação às normas de
preservação do meio-ambiente, bem assim a pessoa jurídica que aprova o projeto danoso. 2. Na realização de
obras e loteamentos, é o município responsável solidário pelos danos ambientais que possam advir do
empreendimento, juntamente com o dono do imóvel. 3. Se o imóvel causador do dano é adquirido por terceira
pessoa, esta ingressa na solidariedade, como responsável. (STJ - REsp: 295797 SP 2000/0140274-9, Relator:
Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/09/2001, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJ 12.11.2001 p. 140LEXSTJ vol. 149 p. 203RSTJ vol. 170 p. 195).
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Nesse sentido, entende o STJ, de maneira majoritária, que os responsáveis pela degradação ambiental são
coobrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo. O
Estado é incluído nessa teoria por analogia. A título de ilustração há os seguintes acórdãos: AgRg no AREsp
432409/RJ ,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/02/2014, DJE
19/03/2014; REsp 1383707/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em
08/04/2014, DJE 05/06/2014; AgRg no AREsp 224572/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/06/2013, DJE 11/10/2013; REsp 771619/RR, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 16/12/2008, DJE 11/02/2009; REsp 1060653/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/10/2008, DJE 20/10/2008; REsp 884150/MT,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 19/06/2008, DJE 07/08/2008; REsp 604725/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005; e decisões
monocráticas: REsp 1377700/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
Julgado em 08/09/2014, Publicado em 12/09/2014; Ag 1280216/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 28/03/2014, Publicado em 03/04/2014.
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Acórdãos: AgRg no REsp 1001780/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
Julgado em 27/09/2011, DJE 04/10/2011; REsp 1113789/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, Julgado em 16/06/2009, DJE 29/06/2009; REsp 1071741/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/03/2009, DJE 16/12/2010; AgRg no Ag 973577/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 16/09/2008, DJE 19/12/2008; AgRg no
Ag 822764/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 05/06/2007, DJ
02/08/2007; REsp 647493/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, Julgado
em 22/05/2007, DJ 22/10/2007 e Decisão Monocrática AREsp 495377/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 28/05/2014, Publicado em 02/06/2014.
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Primeiramente, no que tange à cognição sumária, em fase liminar ou instrutória
do processo, a cautela e o poder do magistrado são majorados. Nessa fase são utilizadas as
tutelas inibitórias e de remoção de ilícito, que dispõem de particularidades processuais como a
fungibilidade, celeridade e especificidade para atribuir maior efetividade ao exercício
jurisdicional. Todavia, diante de maiores poderes, maiores são as responsabilidades. E é nesse
ponto que a morosidade, a negligência, dolo ou fraude e erros judiciários, já discutidos,
devem ser analisados com maior fiscalização e rigor.
Em outras palavras, o Direito Ambiental requer um tipo de tutela e procedimento
específico para salvaguardar o bem jurídico protegido. Assim, sustentado pelos princípios da
precaução e prevenção, deve ser decidido, pelo menos premeditado, em fase preliminar em
uma ação cooperativa entre juiz e partes em prol de um bem comum.
Devem, portanto, ser analisadas todas as possibilidades fornecidas pela ciência e
pela experiência, optando pelo excesso do cuidado no sentido social e ambiental diante de
uma empreitada econômica.
No caso de decisão liminar em sede de tutela de cognição sumária que cause dano
à parte contrária267, o responsável seria o autor do pedido e o juiz, ficaria isento de qualquer
responsabilidade. De acordo com Marinoni (2012), o autor responderia objetivamente pela
obtenção de tutela ao seu direito provável, caso, ao final, o julgamento seja pela
improcedência do pedido. Sendo negada a tutela e chegando à procedência do pedido autoral,
não há previsão de responsabilidade objetiva se houve qualquer dano causado a ele.
Sobre decisão em matéria ambiental, Bodnar (2006) afirma que todos os
operadores devem ter consciência da importância social das suas decisões, para, superando a
irracionalidade do sistema jurídico posto, buscar maximizar os resultados efetivamente
benéficos ao desenvolvimento social da comunidade. Além disso, a decisão precisa ter a cara
do juiz, de seu pensamento responsável e de seu sentimento de justiça afinado com os reais
anseios da sociedade a que serve. A justificativa é que, no judiciário do novo milênio, não
deve haver espaço para técnicos burocratas alienados que pronunciam o direito como simples
reprodutores da jurisprudência dominante, pois os juízes, enquanto atores dotados de função
social contribuem para o engrandecimento da democracia e devem protagonizar, em cada ato,
a transformação da sociedade, cada vez mais plural e diversificada.
Outrossim, pautada nos ideais do pluralismo jurídico, a magistratura poderá atuar
de forma mais flexível na resolução das novas demandas, como mediadora dos conflitos
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Art. 302, CPC.
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sociais, fato que contribuirá decisivamente para uma atuação mais democrática e eficaz do
Poder Judiciário. Principalmente na seara ambiental, a função do processo exige que o juiz
torne a burocracia mais democrática e dinâmica, possibilitando a participação popular, seja
das partes ou dos interessados, para uma decisão justa.
Portanto, é necessário que a atuação do juiz seja a de um cidadão comprometido
com os anseios da sociedade, ampliando os mecanismos de acesso à proteção dos direitos
fundamentais. Espera-se, assim, um juiz mais humano e menos técnico que, além de ser um
arquiteto social, como denomina Bodnar (2006), assuma as consequências de um provimento
prejudicial ou errôneo, nos moldes e ditames da lei. Sobre esse ponto, o próximo item
abordará com mais profundidade.
7.4 Um novo perfil de Magistrado: Proposta para um futuro próximo

A função social dos juízes ao longo do século XIX voltava-se para a legitimação
da função do legislador, que possuía um lugar de destaque político no contexto da distribuição
dos poderes constitucionais. O distanciamento da atuação do juiz do campo da política e da
ética, segundo explicação de Piske (2010), visava assegurar a reprodução fidedigna do direito
positivo na resolução dos conflitos individualizados, garantindo os direitos e as liberdades
individuais. Esse tipo de configuração das funções dos magistrados correspondia ao
entendimento de legitimidade e de distribuição do poder político num sistema democrático
orientado pelos imperativos do liberalismo.
Posteriormente, com as transformações políticas, econômicas e culturais que
marcaram o desenvolvimento do Estado moderno, alterou o significado sociopolítico das
funções dos magistrados. Consagrou-se, no plano constitucional brasileiro, a partir da
Constituição de 1988, o rol de direitos sociais de natureza coletiva, repercutindo na mudança
do modelo liberal e positivista de produção e aplicação do Direito.
A função do juiz passou a ser de cocriador da realidade social, se tornando um
agente participativo da garantia dos direitos sociais em prol do bem coletivo, intérprete e
aplicador da lei de acordo com o caso concreto, contribuindo e complementando a atribuição
do legislador.
Como consequência dessas alterações, mesmo ainda acobertado pela figura do
Estado por ser um de seus representantes, pode ser responsabilizado por suas decisões e atos
exercidos em sua atribuição, sendo inclusive penalizado pessoalmente em caso de dolo ou
fraude.
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O juiz, como agente político e não partidário deve atentar-se para as
transformações do mundo moderno ao aplicar o Direito, valorando os aspectos sociais,
políticos e econômicos dos fatos que lhe são submetidos. Cabe ao juiz, não só exercer a
atividade recriadora do Direito por meio do processo hermenêutico, bem como a de adaptador
das regras jurídicas às novas e constantes condições da realidade social e, com
responsabilidade, deve buscar as soluções justas aos conflitos, visando à paz social.
A respeito da atuação do Poder Judiciário e de seus agentes públicos na sociedade,
destaca-se a relevância social no que se refere à função do operador do direito e de aplicador
da lei, que interpreta, analisa e decide questões de toda e qualquer complexidade. Todavia,
para que a função atribuída constitucionalmente seja exercida em sua plenitude, devem ser
observados alguns princípios, como a razoável duração do processo, a celeridade, a eficiência,
a fundamentação das decisões, a imparcialidade, a legalidade e a ética.
Nalini (1999) discorre sobre a necessidade da atividade judicante se
modernizar
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. Ressalta, também, a relevância do rompimento de barreiras conservadoras e

incentiva a experimentação, defendendo que a Justiça deve estar mais aberta ao mundo social
e que o magistrado deve ser menos juiz e mais pacificador social e conciliador dos interesses
em conflito, como defende Warat (1997) 269.
O juiz, nessa proposta, deve buscar o verdadeiro sentimento de justiça no caso
concreto, elidindo-se da arbitrariedade e equilibrando a pauta axiológica com o direito
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O poder decisório do magistrado é abordado por Giorgio Agamben na obra "Homo Sacer - O Poder Soberano
e a Vida Nua I". O jusfilósofo ilustra que “Não somente as prisões, os manicômios, as escolas, a confissão, as
fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é, num certo sentido, evidente, mas
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os
telefones celulares e – por que não – a própria linguagem, que, talvez, é o mais antigo dos dispositivos, em que
há milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem se dar conta das consequências que se
seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar.” (AGAMBEN, 1995). Nesse sentido, o autor afirma o
poder da linguagem e, analogicamente, as consequências reais nas relações sociais que o magistrado pode afetar
com uma assinatura. Há, para Agamben (1995), duas grandes classes: os seres viventes (ou as substâncias) e os
dispositivos; e, entre os dois, como terceiro derivado, os sujeitos. O sujeito é o resultado da relação e do “corpo a
corpo” entre os viventes e os dispositivos. Com o autor, a noção de dispositivo alarga-se para abarcar tudo o que
possa governar a substância vivente do homem. Utilizar ferramentas para arar o solo é uma peculiaridade
humana e fato sem o qual não teria ocorrido o surgimento de comunidades humanas duradouras.
269
Luís Alberto Warat, jurista argentino, possui uma grande contribuição para os estudos do Direito, por
aproximar ciências como a Filosofia, a Literatura e mesmo a Psicologia das Letras Jurídicas, essas que durante
muitos anos rechaçaram qualquer encontro com as teorias e estudos da alma. A interdisciplinaridade representa
uma das grandes características da obra de Warat que “a partir de um sólido conhecimento do Direito, transita
livremente desde a Filosofia, Psicanálise, Literatura até a teoria do Direito. Com suas ideias contestadoras e
radicais, vindas de lugares inesperados, marcou profundamente o universo jurídico. Warat sempre foi Professor
de Direito. Sua vida confunde-se com a história da crítica do Direito que caracterizou a pós-graduação brasileira
dos anos oitenta, onde formou muitos juristas que hoje são destaque no cenário nacional” (ROCHA, 2012, p.
01). , a abertura na construção do saber jurídico fica evidente na obra de Warat que reforça a importância da livre
manifestação e do diálogo, como também da socialização das fontes e formas do Direito.
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legislado. Concomitantemente, deve retomar a ternura para o restabelecimento das relações,
em consonância com a Teoria de Jung 270.
Dessa maneira, Faria (1992) corrobora que há a necessidade de mudança de
paradigmas, modelos cognitivos e métodos hermenêuticos, avaliar as consequências das
decisões para toda a sociedade e não só para as partes e que haja a aplicação de critérios
objetivos, cristalinos e razoáveis sem desvincular do ordenamento legal.
O desafio do juiz contemporâneo está no balanceamento dos princípios jurídicos
com atos normativos; equilibrando a ética, a moral e a justiça; julgando em prol de um bem
maior; resguardando o bem jurídico tutelado, observando o contexto sociocultural e
motivando sua decisão 271.
Como destaca Marinoni (2012), o juiz somente pode se dizer convencido quando
sabe até onde o objeto do conhecimento abre oportunidade para o conhecimento, aferindo que
os critérios de constatação mudam de acordo com as necessidades do direito material e com as
peculiaridades apresentadas pelo caso concreto, podendo, oscilar entre a exigência de uma
quase certeza à aceitação de uma verossimilhança.
De acordo com Piske (2010), a interpretação e a aplicação possuem um conteúdo
eminentemente prático da experiência humana, já que o esperado é uma decisão com
conteúdo social prático, alinhado com a emergência de novos direitos que merecem serem
tutelados.
Um dos novos direitos em foco é o Direito Ambiental. Nesse aspecto há algumas
peculiaridades que tornam mais complexa a questão de imputação de responsabilidades ao
Estado e ao juiz. Os inúmeros elementos que precisam de análise para o estabelecimento do
nexo causal, a instabilidade do bem jurídico tutelado, a variação de tempo e condições físicas
do meio ambiente, a incerteza cientifica e a legislação deficiente são agravantes do tema em
discussão.
270

Warat (1997) afirma que a sociedade moderna patriarcal tolheu todas as formas de diálogo deixando somente
para o papel do homem “masculino” juiz, a voz para a solução final de conflitos, portanto, a ausência do
feminino afastou os modos mediadores em todas as esferas de conflito. A teoria psicanalítica de Jung que aborda
a lógica do Yin-yang270 afirma que o afastamento do feminino, causa os percalços do ego com a exaltação do
masculino, como a configuração de uma persona conflituosa e não disposta ao diálogo que é a base da
conciliação em qualquer forma de conflito, inclusive os ambientais (FERRAREZE, 2017, p. 176). Portanto, o
concílio entre iguais é a forma mais justa de se alcançar a justiça e quando há a necessidade de se utilizar um
terceiro, este não deve ser considerado um estranho, afastado dos valores e da cultura dos envolvidos no conflito.
Logo, o que se espera de juiz é a aproximação das partes, já que eles podem agir como “impostores”, afirmando
uma razão conciliatória que não se faz individualmente.
271
“Nas atividades cotidianas - teóricas, práticas e acadêmicas -, os juristas encontram-se fortemente
influenciados por uma constelação de representações, imagens, pré-conceitos, crenças, ficções, hábitos de
censura enunciativa, metáforas, estereótipos e normas éticas que governam e disciplinam anonimamente seus
atos de decisão e enunciação.” (WARAT, 1995, p. 13).
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Apesar da dispensa da comprovação do elemento subjetivo no comportamento do
agente diante da responsabilidade objetiva, o atual sistema de responsabilidade civil por danos
ao meio ambiente é precário e deficiente na busca por soluções de dano cumulativo e de
causalidade complexa, onde há dificuldades para identificação dos agentes causadores e para
a comprovação do enlace material que vincula sua conduta à lesão ao patrimônio ambiental.
Além disso, contribuindo para essa dificuldade, há o grande desafio de garantir a
proteção diante dos efeitos da evolução científica que, muitas vezes, são de difícil delimitação
temporal e espacial, invisíveis e inacessíveis ao conhecimento humano.
Em razão da sua relevância, a redução do grau de prova para a comprovação do
nexo de causalidade foi prevista na Convenção de Lugano, que determinava a consideração
pelos tribunais do risco acrescido de ocorrência de danos inerentes à atividade perigosa na
determinação do nexo de causalidade. A Diretiva 2004/35/CE, posterior à convenção, não
chegou a impor normas específicas a serem seguidas pelos Estados para a facilitação desta
prova, deixando para eles a possibilidade de estabelecer diferentes regulamentações sobre o
tema.
No Brasil, ainda não existem normas específicas que determinem a redução do
módulo de prova para as demandas ambientais. Essa ausência, no entanto, não impede a
adoção de juízos de verossimilhança pelo Poder Judiciário, já que, como salientado, esse
ajustamento decorre da própria estrutura do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e impõe-se como medida necessária para garantir a própria efetividade das ações
de reparação.
Caberia à doutrina e à jurisprudência 272 o trabalho de desenvolver soluções
renovadas, que tornem possível a prevenção dos danos ambientais e garantam a sua reparação
quando concretizados, como forma de assegurar efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente no interesse das presentes e das futuras gerações.
O instituto tende a se mostrar como maleável, adequando às novas exigências
sociais produzidas pelo avanço técnico e científico e pelas transformações dos valores que
orientam a coletividade.
Ao longo dos anos foi demonstrado que a comprovação do elemento subjetivo da
responsabilidade civil é inviável para as vítimas das atividades de risco levando à formulação
da responsabilidade civil sem culpa, facilitando a prova por meio da presunção, levando
inclusive, a dispensa desse elemento em situações particulares.
272

Nona Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na apreciação da Apelação Cível nº 70000932830,
julgado em 27/11/2002, de relatoria da Min. Min. Drª. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira.
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Acolhida a teoria do risco, ficou clara a adoção da responsabilidade objetiva,
sendo recepcionada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e pelo texto
constitucional. Os dois dispositivos estruturam e dão autonomia ao sistema de
responsabilidade civil por danos ao meio ambiente.
Dessarte, os institutos aplicam-se às atividades de risco exercidas pelo Estado,
essenciais e públicas, como o exercício jurisdicional. Seguindo o raciocínio de que, advindo
de ato comissivo praticado pelo Estado e no caso de danos ambientais, a teoria aplicada é a
objetiva, não restam dúvidas de que, na hipótese de uma decisão de qualquer instância e
importância proferida pelo magistrado, o ato de deliberar constitui uma ação comissiva,
sendo, portanto, enquadrada na possibilidade de imputação na forma objetiva.
Devido à incerteza e ao aspecto futurístico do fator dano ambiental, verifica-se a
relevância do cunho preventivo no âmbito ambiental, principalmente as tutelas: inibitória e de
remoção do ilícito.
Diante da função social assumida pelo juiz e considerando as particularidades do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é demandada uma maior sensibilidade
dos julgadores, juntamente com um comportamento mais ativo, principalmente na prevenção
do ilícito e do dano, além de criativo e comprometido socialmente, cooperando com as partes
em busca da verdade real.
No entanto, o fortalecimento dos poderes do juiz na condução do processo não
pode implicar a concessão de poderes ilimitados ou indeterminados, pois há diversas
diretrizes a serem seguidas e obedecidas no plano constitucional para garantir a segurança
jurídica. Para evitar os extremos, propõe-se, hoje, o desenvolvimento de uma nova relação
entre os sujeitos processuais, baseada na colaboração na pesquisa dos fatos e na valorização
jurídica da causa através do diálogo 273 entre os atores e sujeitos, capaz de ampliar o quadro de
análise, evitar opiniões preconcebidas e de favorecer a formação de um juízo mais aberto e
equilibrado e próximo das demandas sociais contemporâneas.
Nesse raciocínio, considerando o interesse do juiz no resultado do processo pela
sua função social, entende-se que a sua atividade probatória deverá ser exercida em
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A importância da discussão pela busca da harmonia e do equilíbrio entre os envolvidos por meio de um
acordo pacífico celebrado pelo diálogo é proposto pelo jusfilósofo Luís Alberto Warat. Analogicamente, o juiz
teria um papel fundamental na colocação e análise dos argumentos visando um meio termo. O autor identifica as
consequências da falta de equilíbrio entre o Yin e do Yang da Teoria de Jung na persona humana.
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cooperação com as partes, utilizando-se de meios probatórios para auxiliar na busca da
verdade, desde que não ultrapasse os limites fáticos fixados na demanda 274.
Desse modo, diante do requerimento de uma tutela inibitória que faça cessar uma
poluição, embora o juiz não possa conceder a tutela ressarcitória, poderá escolher a forma
mais adequada e menos gravosa de efetivá-la, optando pela instalação de um filtro
antipoluente no lugar da interdição da fábrica, por exemplo. A questão é encontrar uma
solução viável e mais benéfica para ambos, atendendo aos princípios e ao bem da
coletividade, mesmo que seja pela aplicação do instituto da fungibilidade.
A fim de evitar abusos e exageros, o juiz sempre deverá provocar a manifestação
dos interessados antes de decidir, elidindo decisões que surpreendam as partes, promovendo o
diálogo e o acordo275, como defende Warat 276 (1995).
Com tais considerações, o objetivo deste capítulo é abordar a figura do Estado na
circunscrição judiciária, chegando à pergunta problema que moveu esta pesquisa: O Estado
pode ser responsabilizado pela negativa da tutela jurisdicional inibitória em sede de dano
ambiental?
Assim, foi proposta a discussão acerca da viabilidade de imputação de
responsabilidade ao Estado, entendendo o risco da atividade exercida, a necessidade de
compartilhamento do ônus suportado, abrangendo as variáveis da falibilidade humana, a
sobrecarga do Poder judiciário, a morosidade, os poderes e a responsabilidade pessoal do juiz,
analisando as deficiências que se estendem ao longo dos anos e verificando a factibilidade de
um novo perfil de magistrado, mais atento e adequado às necessidades e anseios
contemporâneos.
A presente pesquisa também abordou os princípios que estruturam a
responsabilidade civil ambiental, principalmente o da precaução e o da prevenção, que, de
certa forma, ressignificam a função do instituto na tentativa de evitar a inimputabilidade.
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Nesta linha, o art. 497, CPC/15 e o §5º do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de dar
efetividade a essas decisões judiciais, atribuem ao juiz a possibilidade de optar pelo meio executivo que
considerar mais idôneo ao caso concreto, 335 independentemente do requerimento do autor, assim como de
conceder a tutela específica da obrigação ou o seu resultado prático equivalente. No entanto, a liberdade de
escolha dos meios executivos mais adequados, além de não possibilitar a alteração da tutela jurisdicional
requerida pelo autor, também deve se orientar pela regra da menor restrição possível.
275
“(...) estaríamos forçados a admitir que as significações formam um texto que não se extrai da consciência ou
da realidade senão da própria circulação discursiva. Dessa forma precisamos admitir a existência de um princípio
de intertextualidade pelo qual aprendemos que o sentido de um texto depende de sua própria história, e está do
diálogo surdo com os outros textos de uma cultura.” (WARAT, 1994, p. 14).
276
Luís Alberto Warat é um jurista argentino que possui uma grande contribuição para os estudos do Direito, por
aproximar ciências como a Filosofia, a Literatura e mesmo a Psicologia das Letras Jurídicas, essas que durante
muitos anos rechaçaram qualquer encontro com as teorias e estudos da alma.
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A partir do marco teórico desenvolvido, identificou-se que a responsabilidade
civil estatal por atos judiciais se amolda como espécie do gênero Responsabilidade Civil por
atos decorrentes do serviço público, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da CRFB.
Diante da ausência de regulamentação específica no ordenamento jurídico
nacional, apresentou-se um modelo de responsabilidade civil que encontra equilíbrio entre a
independência assegurada à carreira de magistrado e a responsabilidade pelo exercício de uma
função estatal. O ente público tem como dever indenizar todo aquele que, por ato ou omissão
da Administração Pública, em seu sentido amplo, sofrer prejuízos, material ou econômico,
principalmente quando se refere à função jurisdicional, exercida pelo Poder Público em
regime de exclusividade e como atividade de risco. Além disso, não se pode negligenciar o
fato de que a atuação judicial tem como pressuposto a realização de uma função necessária à
proteção e respeito aos princípios fundamentais.
A responsabilidade civil por ato judicial comissivo ou omissivo, ainda que lícito,
é viável pela aplicação da teoria do risco administrativo, em caráter objetivo, ou pela
aplicação da responsabilidade subjetiva por culpa administrativa. Argumenta-se, todavia, que
a situação danosa causada pelo exercício da função judicial não pode resultar,
necessariamente, uma responsabilidade solidária do Estado e do magistrado, pois, como regra
geral, implica-se uma responsabilidade direta e exclusiva do primeiro, considerando a
responsabilização do juiz apenas se, no exercício, atue com dolo ou fraude.
Os casos práticos sobre o tema problema foram trazidos em forma de acórdãos e
posicionamentos doutrinários a partir do marco teórico e dos conteúdos apresentados, a fim de
demonstrar que, em tese, é crível a responsabilidade subjetiva pela morosidade processual e
objetiva decorrente do ativismo judicial. Se por um lado é certo que o Estado não deve
responder indiscriminadamente, também certo é que, na hipótese de danos graves, a sua
responsabilização garante uma atuação com fulcro na proteção e no respeito aos direitos da
coletividade.
Desse modo, defende-se que é cabível a responsabilidade civil do Estado por ato
lícito na hipótese de dano grave emergente da função jurisdicional, especialmente em sede de
tutela inibitória, por considerar os objetivos e os fundamentos da República Federativa do
Brasil e do Estado Democrático de Direito, além de ser defendida uma mudança na postura do
juiz em busca do equilíbrio yin-yang, como papel de conciliador dos interesses e intérprete da
lei, utilizando-se das tutelas preventivas, acautelatórias específicas para cada caso, como as
tutelas inibitória e de remoção de ilícito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da ocorrência ou da iminência de um dano ou ato ilícito, além das
consequências que acarretam na reparação ou tentativa de configuração do status quo ante,
importante tema de discussão é a respeito da imputação de responsabilidade.
Com o decorrer do tempo, as relações sociais tornaram-se cada vez mais
complexas, miscigenadas, universais. Da mesma forma, as questões de interesse e
preocupação social.
A grande discussão concernente à responsabilidade civil mostra-se, portanto, um
tema sempre atual e polêmico. E dentro desse âmbito, revela-se, de extrema relevância, a
abordagem da responsabilidade do Estado, da sua natureza jurídica, dos seus representantes e
da atividade de risco exercida para manter os serviços essenciais e públicos à coletividade em
um Estado Democrático de Direito.
Ciente de que a teoria da (ir)responsabilidade do Estado já teve diversos
precedentes e uma longa trajetória, essencial é a demonstração desse caminho social, político
e jurídico e (d)as consequências nas mais diversas áreas do Direito, em especial a ambiental.
Acrescenta-se, ainda, o fato de que as garantias fundamentais também têm
considerável impacto na mudança de paradigma social, despertando a consciência e,
consequentemente, a luta da sociedade como um todo pela defesa, manutenção e criação de
novos direitos, haja vista a dinamicidade das evoluções sociais.
Nesse contexto, buscou-se analisar a atuação do Estado pela sua função
jurisdicional na ocorrência da negativa da tutela inibitória em sede ambiental, observando os
desdobramentos da decisão judicial na vida de atuais e futuras gerações, tratando-se de
direitos fundamentais de certa complexidade, considerável importância e, até então, pouco
conhecimento pela ciência atual.
Considerando a atividade jurisdicional como serviço de caráter público e
essencial, bem como exercício de risco, foi analisado, sob o pretexto da responsabilidade
civil, à luz da teoria da culpa anônima em três hipóteses: mau funcionamento, serviço
defeituoso ou ausência de serviço. Aliam-se, também, à análise da responsabilidade pessoal
do juiz, o erro judiciário e a morosidade, bem como a teoria da responsabilidade objetiva,
atualmente mais aceita e respaldada em texto constitucional.
Assim, à luz dos princípios do devido processo legal, inafastabilidade do
Judiciário, ampla defesa e contraditório, pertinentes ao Direito Processual Civil, alinham-se os
princípios do Direito Ambiental, prevenção, precaução, solidariedade intergeracional,
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poluidor-pagador, do Direito Administrativo, como a eficiência do serviço público,
legalidade, publicidade, motivação dos atos processuais e supremacia do interesse público.
Com o caráter essencialmente preventivo, a tutela inibitória tem como objetivos a
prevenção da prática, da continuação ou da repetição do ilícito e apresenta-se como uma
possível solução para as demandas sociais e ambientais contemporâneas, além de outras
propostas abordadas no estudo.
Dessa forma, o pressuposto desse instituto seria apenas a probabilidade da prática
de um ato ilícito, ou de sua repetição ou continuação. O novo enfoque em direitos de terceira
geração, coletivos e com uma noção mais altruísta, impulsionou mudanças no sistema
legislativo, criando adaptações aos vigentes direitos.
O instrumento processual desafia doutrinadores e contradiz teorias conservadoras.
Desperta o sentimento de mudança em julgadores e operadores do Direito. Requer um novo
perfil de juiz em um sistema de cooperação para e com as partes em prol da preservação e
proteção do meio ambiente. Alia-se à ciência e requer um pensamento à frente, inovador e
ousado. Por isso requer atenção, discussão e análise.
A presente pesquisa também abordou os princípios que estruturam a
responsabilidade civil ambiental, principalmente o da precaução e o da prevenção, que, de
certa forma, ressignificam a função do instituto na tentativa de evitar a inimputabilidade.
A partir dos marcos teóricos desenvolvidos, identificou-se que a responsabilidade
civil estatal por atos judiciais se amolda como espécie do gênero Responsabilidade Civil por
atos decorrentes do serviço público, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da CRFB. Partiu-se da
premissa da aplicabilidade da teoria da responsabilidade estatal relativamente aos atos
jurisdicionais. Dessa forma, invoca-se a norma inserta no art. 37, §6º da CRFB para ensejar a
responsabilização do Estado por atos jurisdicionais, ainda que lícitos.
O instituto ultrapassa as hipóteses de responsabilidade pessoal do juiz, a demora
na prestação do serviço, a análise da culpa (in elegendo ou in vigilando277), e, pelo exercício
da função jurisdicional em si, discussões abordadas na seara cível e criminal (ação rescisória e
revisão criminal), mas expandindo a possibilidade de pesquisa e questionamento para direitos
coletivos, difusos e de titularidade incerta.
Em suma, mesmo com as divergências a respeito da forma como é analisada e
aplicada a responsabilidade civil para o Estado em si e para os servidores públicos - no caso,
magistrados que negam a tutela inibitória em sede do Direito Ambiental-, não restam dúvidas
277

A culpa in eligendo significa culpa na escolha. E a culpa in vigilando significa culpa na supervisão ou na
fiscalização. (tradução nossa).

137
tanto acerca da existência da necessidade de um sistema sancionatório quanto da busca por
mecanismos que evitem que o serviço seja prestado de forma insatisfatória e ineficiente,
trazendo danos de caráter coletivo e difuso.
Diante da pergunta problema proposta, se o Estado pode ser responsabilizado pela
negativa da tutela jurisdicional inibitória em sede de dano ambiental, conclui-se que a
responsabilidade do Estado pela função jurisdicional é garantia da ordem e segurança jurídica
e deve, ao máximo, assegurar a prestação efetiva dos serviços públicos, principalmente
quando se trata de um sujeito de direito complexo e exigente: a humanidade.
Desse modo, seguindo o raciocínio de que, advindo de ato comissivo praticado
por servidor em exercício do Estado em casos de danos ambientais, a teoria aplicada é a
objetiva, iniludível que, na hipótese de uma decisão proferida pelo magistrado, o ato de
deliberar constitui uma ação comissiva, sendo, portanto, enquadrado na possibilidade de
imputação na forma objetiva.
Diante da ausência de regulamentação específica, houve a tentativa de equilibrar a
independência do magistrado e a responsabilidade pelo exercício da atividade de risco
exercida.
Consequentemente, cabe ao Estado indenizar todo aquele que for prejudicado por
ação ou omissão, lícita ou não, cometida por qualquer um que represente a função estatal,
principalmente no caso da jurisdicional que é exercida em regime de exclusividade. O artigo
constitucional relaciona-se com a teoria do risco administrativo em caráter objetivo quanto à
culpa administrativa. Todavia, a responsabilidade não é solidária entre Estado e juiz, já que
este só responde em hipótese de atuação dolosa ou fraudulenta no exercício da atividade,
como nas situações de morosidade processual e ativismo judicia
Isso posto, evoca-se um dos intuitos desse trabalho, qual seja, o de propor um
debate para comunidade jurídica e acadêmica acerca dos desafios atinentes à sociedade atual
na constante busca por respostas mais adequadas aos anseios contemporâneos, haja vista que
as virtudes do Direito são ser abstrato e mutável, assim como o papel do Estado-juiz é a
análise do texto inserido em um contexto e concedendo-lhe um pretexto.
Conjura-se, ainda, a possibilidade da educação em sentido amplo e lado a lado
com as demais propostas feitas ao decorrer da pesquisa, como a maior das ações preventivas,
uma vez que estaria na base de formação de todos os entes constituintes da sociedade: Estado,
cidadão, empresário e magistrados, em conjunto trabalhando na lida da racionalidade
ambiental.
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