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RESUMO: A responsabilidade do Estado por danos ao meio ambiente, decor-
rente de condutas omissivas na autorização e no licenciamento de atividades 
potencialmente degradadoras, é de índole subjetiva. Admissão das causas ex-
cludentes adotadas pelo Direito Administrativo brasileiro, como a força maior, o 
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1. INTRODUÇÃO

A crescente preocupação com a tutela do meio ambiente, espraiada 
pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos debates que envolvem a so-
ciedade civil e as organizações ambientais, traz à tona, com certa recor-
rência, tema altamente relevante, porque sensível à recomposição do 
dano ambiental, qual seja, a natureza e os limites da responsabilidade 
civil do Estado.

Conhecida corrente doutrinária, cujo entendimento vem ganhando 
cada vez mais adeptos nas decisões judiciais sobre o tema, advoga a 
tese de que a responsabilidade civil do Estado por danos ambientais 
é de índole objetiva – desvinculada, portanto, do elemento subjetivo 
(culpa ou dolo) que anima a conduta do agente – e solidária com a do 
empreendedor, porque responsável pela autorização ou pelo licencia-
mento da atividade potencialmente degradadora.
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Essa corrente postula, ainda, que, dada a natureza e relevância do bem 
jurídico tutelado – direito intergeracional, indispensável à saudável qua-
lidade de vida, tal como enunciado pela Constituição da República do 
Brasil (cf. art. 225, caput) –, não são aplicáveis, para fins de excluir-se, 
ou de se mitigar, a responsabilidade civil, as causas excludentes do de-
ver de indenizar, contempladas pelo Direito Administrativo, de que são 
exemplos a força maior, o caso fortuito e o fato de terceiro.

Objetiva-se suscitar o debate acerca da natureza e dos lindes da res-
ponsabilidade civil do Estado pela causação dos danos ambientais. 
Busca-se investigar se, em razão de seu papel no licenciamento das ati-
vidades ambientais, o Poder Público equipara-se ao próprio empreen-
dedor para fins de responder, objetivamente, pela reparação do dano 
ambiental. Pretende-se, outrossim, analisar se o princípio da ampla 
reparação do dano ambiental, um dos pilares do Direito Ambiental, 
justifica a adoção da teoria do risco integral para obrigar-se o Estado 
a reparar o dano, independentemente da investigação da presença de 
concausas para a ocorrência do evento lesivo.

Aqui se procurará evidenciar, à luz da interpretação das normas de 
Direito Ambiental entronizadas no ordenamento jurídico pátrio, que 
o entendimento acima referenciado, o qual tem em mira concretizar o 
princípio da ampla reparação do dano ambiental, não encontra amparo 
no arcabouço jurídico pátrio. Daí, sem embargo da natureza e relevância 
do bem jurídico tutelado, tem-se que a responsabilidade civil do Estado, 
em matéria ambiental, não discrepa do delineamento traçado pela 
Constituição da República para outros segmentos da atuação estatal.

2. A TUTELA AO MEIO AMBIENTE NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO

A Constituição da República, em seu art. 225, enuncia ser direito de 
todos o desfrute do meio ambiente ecologicamente equilibrado, in-
dispensável à sadia qualidade de vida. Este direito, de natureza difusa 
e indisponível, é corolário do princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, encartado no inciso III do art. 1º da Carta Política de 
1988. Sua indisponibilidade decorre, ainda, do princípio da solidarie-
dade intergeracional preconizado pelo mandamento contido no caput 
do citado preceptivo constitucional.

Esse bem jurídico é definido pela mais abalizada doutrina como 
“[…] a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e cultu-
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rais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as 
suas formas”, constituindo “bem de fruição humana coletiva” (SILVA, 
2007:20/22) ou coisa comum a todos, como lembra ANTUNES (2007).

Trata-se de bem cuja extensão extrapola a acanhada conceituação 
legalmente consagrada – art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.938/81, a qual 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Prova-o a ampli-
tude que lhe é conferida pelo Texto Constitucional, em diversos de 
seus preceptivos, tais como os artigos 21, inciso XX, 182, 200, inciso 
VIII, 215, 216 e o já referido artigo 225, caput e § 1º. Enfim, o direito 
ao meio ambiente é

“[…] típico direito de terceira geração que assiste, de modo subjetivamente 
indeterminado, a todo gênero humano, circunstância essa que justifica a 
especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de 
defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações” 
(cf. STJ, Mandado de Segurança n. 22.164-0/SP, DJU de 17/11/1995). 
Disponível em: http://www.stf.jus.br Acesso em 27 ago. 2021.

Enfim, a Carta Política assegura a todos a fruição do meio ambiente 
equilibrado, imprescindível à sadia qualidade de vida, entronizando-o 
a direito fundamental do ser humano, de uso coletivo, como verbera o 
art. 2º, inciso I, da Lei nº 6.938/81. Noutro dizer, assegura-se a fruição, 
pelo gênero humano, de condições de vida adequada, assim entendi-
das aquelas que lhe permitam o desenvolvimento de suas potenciali-
dades de maneira digna, voltadas ao seu bem-estar.

Não se assegura, assim, simplesmente o direito à vida, mas sim à 
qualidade de vida, para o que é imprescindível assegurar-se um meio 
ambiente equilibrado, o qual admita a exploração racional dos recur-
sos naturais, de maneira equânime por todos, de sorte a que também 
as gerações futuras possam usufruí-los. Citando RAMÓN, MACHADO 
(2009:61) sublinha que: “A qualidade de vida é um elemento finalista 
do Poder Público, onde se unem a felicidade do indivíduo e o bem 
comum, com o fim de superar a estreita visão quantitativa, antes ex-
pressa no conceito de nível de vida.”

Equilíbrio ecológico, naturalmente, não significa inalterabilidade das 
condições ambientais. Até porque, a Constituição da República, no 
Título reservado à ordem econômica e financeira, ao enaltecer os prin-
cípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente 
(cf. art. 170, incisos III e VI), assimilou o conceito do desenvolvimento 
sustentável, levando em conta as necessidades das gerações futuras. 
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Desenvolvimento sem destruição – esta a fórmula que expressaria, 
com alguma precisão, a aspiração do desenvolvimento sustentável. 
Feita essa ressalva, a sanidade dos diversos elementos que integram a 
ecologia – populações, ecossistemas e a biosfera – deverá ser preserva-
da pelo Poder Público, pela sociedade e pelas pessoas individualmente.

A tutela ao meio ambiente inspira-se em alguns princípios, dentre os 
quais ganham relevo os da prevenção, da precaução e da reparação do 
dano ambiental. O ordenamento jurídico conclama a todos, sociedade 
e Poder Público, a velar pelo meio ambiente, cometendo-lhes o dever 
jurídico de evitar danos a esse bem difuso. Como lembra MACHADO 
(2009:355), não é aceitável, sob o ponto de vista social e ecológico, 
descurar-se do dever de prevenir, na medida em que há danos am-
bientais irreversíveis. Já o princípio da reparação é abrangente, abar-
cando também o dever de restaurar o meio ambiente, restabelecen-
do, o quanto possível, o estado anterior à degradação. Nesse cenário, 
descortina-se a responsabilidade civil por danos ambientais. Segundo 
STEIGLEDER (2004:187), ela surge

“[…] com o desafio de superar as contradições da sociedade contemporâ-
nea, tornando-se, de um lado, instrumento do desenvolvimento susten-
tável, pois atua na forma de produção e geração de riscos ambientais, e, 
por outro, com a função de discutir a relação de apropriação dos recursos 
naturais, o que faz mediante o reconhecimento da reparabilidade do valor 
intrínseco da Natureza. Amplia-se, então, a noção de dano, não mais re-
dutível à perspectiva individualista do dano privado, gerado por intermé-
dio da degradação ambiental, e busca-se reparar a qualidade inerente dos 
elementos naturais, indispensáveis ao equilíbrio ecológico-planetário e à 
sobrevivência das gerações futuras, humanas ou não”.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E SUAS MODALIDADES

O fundamento da responsabilidade civil repousa na reparação do 
dano, a fim de que se restabeleçam a ordem e a paz sociais. Provém do 
princípio do neminem laedere (não lesar ninguém). STOCO (2007:114), 
citando TOMASZEWSKI, pontifica que

“Porque vive em sociedade, o homem tem que pautar a sua conduta de 
modo a não causar dano a ninguém, de forma que ao praticar os atos da 
vida civil, ainda que lícitos, deve observar a cautela necessária para que 
de sua ação ou omissão, não resulte lesão a algum bem jurídico alheio. 
A moderna doutrina convencionou chamar essa cautela, atenção ou di-
ligência, de ‘dever de cuidado objetivo’ (Separação, Violência e Danos 
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Morais – A Tutela da Personalidade dos Filhos, São Paulo: Paulistana Jur, 
2004, p. 245)”.

Para que o dever de indenizar tenha lugar, faz-se preciso a concor-
rência de três requisitos: a) o dano, assim entendido como a violação 
da esfera jurídica de outrem, seja patrimonial ou extrapatrimonial; b) a 
ação ou omissão do agente, resultante na aludida violação e c) o nexo 
de causalidade entre ambos, segundo o qual o primeiro é resultado da 
conduta do agente. A regra, em se tratando de responsabilidade civil, é 
que ela seja aferida em razão da conduta do agente causador do dano; 
é dizer, a par do dano e do nexo causal, exige-se que a conduta do 
agente, contrária ao Direito, seja informada por culpa ou dolo.

Enfim, a responsabilidade, na modalidade subjetiva, é a regra. Sem 
embargo, dita diretriz vem sendo mitigada em todos os ordenamen-
tos jurídicos dos povos civilizados, valendo destacar que, no Brasil, a 
edição de diplomas legais, como a Lei da Ação Civil Pública, o Código 
de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002 (em seu art. 927) 
apresentam inovações, direcionando a migração para o campo da res-
ponsabilidade sem culpa.

A responsabilidade civil do Estado, desde a Constituição da 
República de 1946 (cf. art. 194), é objetiva, fundada na teoria do risco 
administrativo – desvinculada, portanto, do elemento subjetivo (cul-
pa ou dolo) que anima a conduta do agente. Assim, por imperativo 
de solidariedade social, criou-se, para o Estado, o dever de indenizar, 
desde que comprovados o dano e seu nexo de causalidade com o atuar 
estatal. O dano, se decorrente, direta ou indiretamente, do risco criado 
pela atividade estatal, empenha a responsabilidade do ente público, 
pouco importando se a conduta de seu agente foi culposa ou dolosa.

Disse-se acima que a responsabilidade objetiva do Estado, alicerçada 
na teoria do risco administrativo, funda-se na ideia de solidariedade 
social. E assim o é porque todos devem auferir as benesses e os encar-
gos da atuação administrativa, na justa medida em que são afetados 
por umas e outros. Daí, se a atuação estatal enseja prejuízo a alguém, 
a ordem jurídica impõe, em nome da citada solidariedade, que o ente 
público recomponha esse prejuízo, a ser suportado, em última análise, 
pela coletividade, da qual são hauridos os recursos, sobretudo pelo 
pagamento de tributos, que mantêm os serviços estatais.

MELLO (2006:965) enfatiza que “quem aufere os cômodos deve supor-
tar os correlatos ônus. Se a Sociedade, encarnada juridicamente no Estado, 
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colhe os proveitos, há de arcar com os gravames econômicos que infligiu 
a alguns para o benefício de todos.” A formulação do instituto da respon-
sabilidade civil do Estado – da completa irresponsabilidade, inspirada na 
doutrina do the king can do no wrong, até a adoção da teoria objetiva, fun-
dada no risco – contemplou a formulação de diversas correntes.

Dentre elas, aquela que contempla, no mandamento inserto no art. 
37, § 6º, da Constituição da República, a teoria do risco integral, se-
gundo a qual, verificado o dano e a atuação estatal, o ente público há 
de responder sempre, pouco importando a interferência de outros fato-
res ou agentes, como a força maior, o caso fortuito, o fato de terceiro e 
a culpa exclusiva da própria vítima. Em outro dizer, o traço distintivo 
entre as teorias do risco e do risco integral consiste na admissão, ou 
não, das excludentes da responsabilidade civil.

Na doutrina, não obstante se façam distinções entre as origens da 
força maior e do caso fortuito, , na prática, a mesma consequência: 
a de infirmar o nexo causal, alforriando-se o pretenso responsável 
pelo dano do dever de reparar. Assim é que o caso fortuito seria o 
acontecimento natural, derivado da natureza ou do fato das coisas, 
de que são exemplos conhecidos a inundação, o terremoto, o tempo-
ral etc. Já a força maior pressupõe a participação humana, citando-se, 
como hipóteses, a atuação das autoridades (fato do príncipe ou da 
Administração), a revolução, o furto ou o roubo, dentre outros.

Ambos, o caso fortuito e a força maior, abarcam dois elementos: a) 
o objetivo, também chamado de interno, traduzido na inevitabilida-
de do evento e b) o subjetivo, ou externo, consistente na ausência 
de culpabilidade do devedor da prestação. STOCO (2007:180), citan-
do MEDEIROS, lembra que não se pode fazer a caracterização da força 
maior ou do caso fortuito a priori, mas sim casuisticamente, exami-
nando-se as circunstâncias do caso concreto, por meio das quais se-
rão aferidos tanto o contexto fático que ensejou a excludente como a 
conduta assumida pelo pretenso devedor antes e no curso do evento.

Também a culpa exclusiva da própria vítima tem o condão de romper o 
nexo causal, arredando o dever de indenizar. A vigente lei civil substan-
tiva, ainda que reflexamente, contempla essa dirimente, em seu art. 945, 
enunciando que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento 
danoso, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade de sua 
culpa em confronto com a do autor do dano” (cf. Código Civil de 2002).

Já o fato de terceiro também elide o nexo de causalidade. De acor-
do com a mais abalizada doutrina, fato de terceiro constitui na inter-
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venção de um estranho à relação obrigacional que intervém, decisi-
vamente, para a causação do dano. No dizer de DIAS (apud STOCO, 
2007:191), o fato de terceiro só exonera o devedor da prestação se lhe 
for absolutamente estranho, a ponto de eliminar a relação de causali-
dade entre o dano e a conduta do devedor originário da prestação.

Ao discorrer sobre o fato de terceiro, STEIGLEDER (2004:213/214) 
admite sua aplicação no campo do Direito Ambiental, frisando que, 
neste caso, a degradação foi causada por estranho ao empreendimen-
to, o que derrui a autoria do evento danoso. Em prol de seu entendi-
mento, a referida autora lembra que essa excludente foi admitida no 
Código de Defesa do Consumidor, diploma que, sabidamente, entro-
niza a responsabilidade civil objetiva.

Feita essa breve digressão acerca das excludentes de responsabilidade 
civil, tem-se que o entendimento de que a “Administração é solidária, 
objetiva e ilimitadamente responsável”, como enunciado pelo Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.071.741/
SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin (DJe de 16/12/2010), levaria 
a responsabilização civil do ente público aos confins do infinito, equi-
parando-o a “segurador universal”, na conhecida dicção de MELLO, 
aceita em sede jurisprudencial (cf. STJ, 2ª Turma, REsp n. 721.439/RJ, 
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 31/08/2007, p. 221). Não discrepa des-
se entendimento CAVALIERI FILHO (2006:157/158), para quem:

“A teoria do risco integral é uma modalidade extremada da doutrina do 
risco destinada a justificar o dever de indenizar até nos casos de inexis-
tência do nexo causal. Mesmo na responsabilidade objetiva, conforme já 
enfatizado, embora dispensável o elemento culpa, a relação de causalidade 
é indispensável, todavia, o dever de indenizar se faz presente tão só em 
face do dano, ainda nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 
caso fortuito ou de força maior. Dado o seu extremo, o nosso Direito só 
adotou essa teoria em casos excepcionais […]”.

A respeito, SILVEIRA (1998:170) é enfático em pontificar que a res-
ponsabilidade civil do Estado por danos ambientais segue o regime 
geral da responsabilização estatal, com fulcro na teoria do risco, o que, 
de resto, é ratificado pela Lei n. 6.938/81 em seu art. 14, § 1º. Este 
entendimento é perfilhado por MUKAI (2004: 203), para quem o art. 
37, § 6º e o referido dispositivo legal harmonizam-se no sentido de que 
a responsabilidade civil por danos ambientais inspira-se na teoria do 
risco criado, e não na do risco integral.

A adoção da teoria do risco integral ensejaria, portanto, toda sorte 
de abusos e fraudes, onerando injustamente a sociedade, na medida 
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em que não se pode desconsiderar que os eventos acima cogitados 
ilidem o próprio nexo causal, requisito indispensável ao dever de inde-
nizar. Uma vez desaparecido o nexo causal, inexiste o dever de reparar. 
Assim, mesmo em matéria de dano ambiental, não podem ser afastadas 
as dirimentes tradicionalmente previstas na teoria da responsabilida-
de civil. A mesma opinião é adotada por VELLOSO, citado por STOCO 
(2007:1012), para quem a responsabilidade civil do Estado é lastreada 
na teoria do risco administrativo que, ao contrário do risco integral, 
admite abrandamentos, traduzidos nas apontadas excludentes.

ADAMEK (2008:124) obtempera que “Recusar às excludentes, de 
modo categórico, qualquer eficácia nas hostes do direito ambiental, 
de certo levará a situações iníquas que ao Direito repugna”. OLIVEIRA 
(1990:48) compartilha do entendimento, sublinhando que a norma 
contida no art. 37, § 6º, da Constituição brasileira não empenhou a 
responsabilidade do Poder Público por atos predatórios de terceiros, 
nem por fenômenos naturais danosos aos particulares.

Relevante o registro, nessa seara, de que a imprevisibilidade não é 
requisito necessário para a configuração do caso fortuito ou da força 
maior, vez que, não raro, o evento, embora previsível, advém de forma 
indomável e irresistível, obstando qualquer reação voltada a impedi-lo.

Daí, se o dano ambiental enfeixa-se no modelo de responsabilidade 
civil delineado pelo multicitado art. 37, § 6º, da Carta da República, 
não há razão, juridicamente sustentável, para arredarem-se as exclu-
dentes de responsabilidade que, consoante pacificado entendimento 
doutrinário e jurisprudencial, derruem o nexo causal e, consequente-
mente, o próprio dever de indenizar.

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS AMBIENTAIS: 
SEU FUNDAMENTO, LIMITES E OBJETIVOS

É fato que ponderável corrente doutrinária e jurisprudencial pon-
tifica o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado em 
decorrência de danos ambientais deva ser objetiva e solidária como a 
do empreendedor. O tema, por sua abrangência e recorrência, é mere-
cedor de reflexão mais detida, sobretudo quando se considera, como se 
verá a seguir, que não há amparo, na Constituição da República, para 
que o Poder Público responda, sempre na modalidade objetiva, pelo 
dano ambiental causado pelo empreendedor.
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Destarte, a máxima, cunhada por MIRRA, segundo a qual “no Direito 
brasileiro vigora a cominação: responsabilidade sem culpa, indeni-
zação ilimitada” (apud MACHADO 2009:364), deve ser recebida com 
temperamento. A norma constitucional reitora da responsabilidade 
civil do Estado, como sabido, encontra-se encartada no art. 37, § 6º. 
Em harmonia com o referido mandamento constitucional, o vigente 
Código Civil enuncia que os entes públicos são responsáveis pelos da-
nos causados a terceiros “por atos dos seus agentes” (cf. art. 43), o que 
explicita, a mais não poder, que a responsabilidade civil objetiva só 
abarca a conduta comissiva dos prepostos do Poder Público.

Daí, todo e qualquer silogismo a ser desenvolvido em torno do tema, 
em qualquer dos ramos do Direito a ser trilhado, não poderá perder 
de vista a diretriz constitucional e legal em apreço, qual seja, a de que 
o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seu 
agente que, nesta qualidade, tenha causado ao prejudicado. É impres-
cindível, timbre-se, que o dano seja resultado de uma ação positiva, de 
um facere, isto é, de uma conduta comissiva. Não há espaço para outro 
entendimento, à luz do reiterado entendimento do Supremo Tribunal 
Federal sobre o assunto, o qual pode ser sintetizado no seguinte julgado:

“Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil 
por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estri-
to, esta numa de suas três vertentes - a negligência, a imperícia ou a im-
prudência - não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que 
pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 
II. - A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o 
requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação 
omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro” (cf. STF, 
2ª Turma, RE 382.054-RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 01/10/2004, p. 
37). Disponível em: http://www.stf.jus.br; acesso em 27/08/2021).

Também o Superior Tribunal de Justiça já esposou idêntico entendimento:

“ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO 
OMISSIVO – QUEDA DE ENTULHOS EM RESIDÊNCIA LOCALIZADA À 
MARGEM DE RODOVIA.
1. A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus 
prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-se o dever de indenizar 
quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano 
e o comportamento do preposto.
2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso 
fortuito ou força maior, ou decorrer de culpa da vítima.
3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre 
as correntes da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva, 
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prevalece, na jurisprudência, a teoria subjetiva do ato omissivo, só haven-
do indenização culpa do preposto.
4. Recurso especial improvido” (cf. STJ, 2ª Turma, REsp 721.439/RJ, Rel. 
Min. Eliana Calmon, DJU de 31/08/2007, p. 221; disponível em: http://
www.stj.jus.br; acesso em 27/08/2021).

A análise detida da fundamentação do citado aresto evidencia que 
grassa, tanto em sede doutrinária, quanto jurisprudencial, dissensão 
acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por atos comis-
sivos, se objetiva ou subjetiva. Após identificar MELLO como o maior 
expoente da segunda corrente doutrinária, o referido aresto, após anali-
sar a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito, pontifica que:

“O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de 
uma omissão.
Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabili-
dade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente 
ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessá-
rio, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras 
vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado 
culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por 
omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o 
dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente.
Se é verdade a afirmação, a consequência inarredável é de que, na res-
ponsabilidade estatal por omissão, a referência é sempre sobre o elemento 
subjetivo, dolo ou culpa, visto que só a inação estatal ilícita rende ensejo 
a indenização.”

Disso se conclui que a responsabilização estatal por omissão pressu-
põe que ela seja ilícita, é dizer, o Estado tinha o dever legal de agir, a 
fim de evitar o dano, e não o fez ou o fez tardia ou ineficazmente. E, 
ainda, que essa omissão seja específica, e não genérica – assim adjeti-
vada por CAVALIERI FILHO, citado no julgado em apreço –, vez que o 
Estado não é segurador universal. Noutro dizer, para se empenhar a 
responsabilidade estatal nesta hipótese, é preciso que haja ato ilícito, o 
que afasta a aplicação da teoria objetiva.

O julgado em comento é altamente ilustrativo dessa inteligência, vez 
que, assevera que a jurisprudência da Suprema Corte “vem adotando o 
entendimento da subjetividade da responsabilidade por ato omissivo”. 
Note-se que o caso submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de 
Justiça veicula, em sua origem, questão de índole ambiental, já que se 
analisava a responsabilidade estatal pelo indevido depósito de entulhos 
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às margens de rodovia federal, prejudicando as casas ali situadas. Daí, 
não se pode pretender que, em razão da natureza do dano ambiental, 
se altere o regime constitucionalmente delineado para a configuração 
da responsabilidade civil do Estado. Enfim, com respaldo na jurispru-
dência das Cortes Superiores, pode-se afirmar que:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado 
(o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de apli-
car-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não 
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, 
só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só 
faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha 
obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o aconte-
cimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patri-
monialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal 
por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. 
E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilida-
de subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particu-
lar possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou 
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que 
o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as mo-
dalidades de responsabilidade subjetiva” (MELLO, 2006:966/967).

Nesse cenário, não soa compreensível, não obstante a existência de pon-
deráveis entendimentos em sentido contrário, que se possa divisar, do teor 
da norma esculpida na letra do art. 225, § 3º, da Carta Política, que, em 
se tratando de dano ambiental, a responsabilidade do Estado deva ser, 
sempre objetiva e solidária a do degradador, responsável direto pelo dano.

Evidentemente, disso não cogita a norma em apreço; ela cuida, sim, de 
estatuir a tríplice, e abrangente, responsabilização pelo dano ambiental 
(penal, civil e administrativa), cometendo-a às pessoas físicas e jurídi-
cas – cuja responsabilização penal, sublinhe-se, causa acesa controvérsia 
–. A propósito, embora defensor de entendimento contrário, ANTUNES 
(2007:199) reconhece que a Constituição não definiu, no campo do 
Direito Ambiental, se o regime de responsabilidade é objetivo ou subje-
tivo. Anote-se, por oportuno, que o Texto Constitucional ressalvou, de 
modo expresso, os danos nucleares (cf. art. 21, inciso XXIII, alínea d).

Assim, não se concebe que, ao discorrer sobre a responsabilidade 
civil por dano ambiental, o constituinte tenha, de modo implícito, ex-
cepcionado a norma contida no art. 37, §6º, para o fim de empenhar 
a responsabilidade estatal à margem dos requisitos ali encarecidos. 
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Melhor explicitando: para que o Estado responda objetivamente, faz-se 
imperioso que o dano seja provocado pela ação de seus agentes, ainda 
que se trate de dano ao meio ambiente.

Daí, sem embargo da natureza do bem jurídico tutelado e da rele-
vância de sua proteção para fins da própria preservação da espécie 
humana, tem-se que a responsabilidade civil do Estado, em matéria 
ambiental, não discrepa do delineamento traçado pelo Direito Positivo 
para outros segmentos da atuação estatal. Tratando-se de conduta 
omissiva, ela é subjetiva, na forma preconizada pelo art. 37, § 6º, do 
texto constitucional.

Ratifica esse inteligir a constatação de que o legislador constituinte, 
ao tencionar excepcionar a norma, o fez de modo explícito e inequí-
voco, ao prever, no já referido art. 21, inciso XXIII, alínea d, que “a 
responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de 
culpa”. FERRAZ (apud FREITAS 2006:214) realça a excepcionalidade 
da norma ao regime delineado pelo art. 37, § 6º, da Constituição da 
República, ao asseverar que:

“Em particular, entende-se que o art. 21, XXIII, ‘d’, diferentemente do art. 
37, §6º, contemplou a teoria da responsabilidade do Estado pelo risco 
integral. É que quando o constituinte se valeu da expressão ‘independen-
temente de culpa’ para reconhecer aí a responsabilidade estatal, excluiu, 
de plano, a possibilidade de se cogitar de culpa, seja ela do Estado, da 
vítima ou mesmo derivada de evento alheio à ação ou omissão de ambos: 
desde que configurado o dano e o nexo causal, inexistente a possibilidade 
de excludente de responsabilidade de parte do Estado. Caso contrário, a 
prescrição do art. 21, XXIII, ‘c’ seria completamente desnecessária.”

É dizer, o constituinte admitiu a responsabilização objetiva do 
Estado, pouco importando se por ação ou omissão, em norma excep-
cional, restrita ao dano de natureza nuclear. Não há outra conclusão 
possível. A responsabilização objetiva por dano ambiental, pouco 
importando a natureza da conduta do agente, é, portanto, tratada de 
maneira excepcional pela Carta Política, motivo por que não se pode 
estendê-la para outras hipóteses, que não aquela versada pelo citado 
art. 21, inciso XXIII, alínea d. Portanto, em razão do inegável risco 
da atividade e da evidente potencialidade danosa da extensão de suas 
consequências, a Constituição ressalvou, peremptoriamente, o regime 
delineado pelo art. 37, § 6º, fazendo-o para impor a adoção da teoria 
objetiva, em qualquer hipótese, para o caso de dano nuclear.
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A inteligência de que o Poder Público deve responder objetivamente 
pelo dano ambiental, por ação ou omissão, encontra seu estuário no 
disposto no art. 14, § 1º, combinado com o art. 3º, inciso IV, ambos 
da Lei nº 6.938, de 31/08/1981. A norma inserta no art. 14, § 1º, como 
se sabe, encampou o princípio do “poluidor-pagador” no ordenamen-
to jurídico pátrio, também expresso no art. 16 da Declaração do Rio 
de Janeiro (1992). Por ele, o responsável pela atividade propiciado-
ra do risco deve ser responsável pelas consequências de sua atuação. 
Fundado no risco empresarial, dito princípio comete àquele que aufere 
os bônus do exercício de sua atividade lucrativa o correlato ônus de 
responder pelos danos dela decorrentes. Elucidativa, a propósito, a 
definição de ADAMEK (2008:131), pela qual:

“O princípio do poluidor pagador inspira-se na teoria econômica segundo a 
qual os custos sociais externos que acompanham a produção industrial (den-
tre os quais o custo resultante da poluição) devem ser internalizados, isto é, 
suportados pelos agentes econômicos dentro de seus custos de poluição”.

Ora, o Estado, enquanto responsável pela licença ambiental, não 
pode ser equiparado, para fins de responsabilização civil, ao próprio 
empreendedor, isto é, àquele que auferirá o lucro decorrente de sua 
atividade empresarial. Só o será se, observada a diretriz inserta no art. 
37, § 6º, da Constituição da República, houver atuado diretamente 
para a consecução do dano. Nítido, portanto, o viés econômico do 
princípio que informa a responsabilidade civil.

“Quem cria o perigo, por ele é responsável. O perigo, muitas vezes, 
está associado ao dano; e, dessa forma, não é razoável tratá-los com-
pletamente separados” (MACHADO, 2009:354). A assertiva, para fins de 
responsabilização civil, deve ser interpretada com cuidado. O risco da 
atividade empresarial, isto é, daquele que se dedica a tal atividade com 
o objetivo de lucro, não é criado pelo Estado. Este não assume a respon-
sabilidade por ela. Cabe ao Poder Público, como parece claro, autorizar, 
conceder ou licenciar a atividade ou a utilização de um bem público por 
um particular, assumindo, a partir daí, um mister fiscalizador. O risco 
criado por sua atividade não pode ser equiparado àquele que é inerente 
ao exercício de uma atividade econômica, voltada para o lucro.

Não se afigura adequado, portanto, equiparar o Poder Público, para 
fins de responsabilidade civil, àquele que, com sua atividade, propicia 
e assume o risco. Assim, o Estado será responsabilizado objetivamen-
te se tiver licenciado atividade ou empreendimento que não poderia 
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sê-lo; se houver expedido licença sem que os requisitos legais para 
tanto estivessem satisfeitos pelo empreendedor.

De se observar que a Lei nº 6.938/81 define degradação e poluição 
ambientais: trata-se de modificações deletérias das características, dos 
componentes do meio ambiente ou, ainda, do equilíbrio que rege a 
interação entre eles, se adotada a expressão consagrada no referido 
art. 225, caput, da Constituição brasileira. Pois bem. Ao fazê-lo, aquele 
diploma legal vincula a poluição à prática de atividades que afetam os 
bens e valores jurídicos previstos nas alíneas do inciso III do referido 
art. 3º. Daí, a própria lei que estrutura a Política Nacional do Meio 
Ambiente pressupõe que o poluidor, para ser qualificado como tal, 
deverá agir, isto é, deverá exercer uma atividade. Esta conclusão é rati-
ficada pelo disposto em seu art. 14, § 1º, segundo o qual, o poluidor é 
obrigado a indenizar ou reparar os danos gerados “por sua atividade”.

Nesse contexto, não se pode aceder ao entendimento de que o Poder 
Público deva ser objetivamente responsabilizado, como pretensamente 
apregoado pelo preceptivo legal em comento, a não ser na hipótese em 
que ele pratique uma ação, é dizer, exerça uma atividade que, direta ou 
indiretamente, propicie o dano ambiental. Assim, sua omissão é insusce-
tível de responsabilizá-lo objetivamente. Ao se referir ao risco adminis-
trativo como fundamento para a responsabilização objetiva, NORONHA 
(1999:37) alude à atividade promovida pelo Estado na promoção do 
bem comum, o que realça a natureza comissiva de sua conduta.

A recepção da Lei nº 6.938/81 pela Carta de 1988 pressupõe, portan-
to, que o comando contido no referido art. 14, § 1º, seja delimitado ou 
coarctado pelo mandamento inscrito no art. 37, § 6º, da Constituição 
brasileira, o qual, viu-se acima, somente admite a responsabilidade ob-
jetiva do Estado por conduta comissiva, ativa ou seja, conduta que ma-
terializa uma ação ou atividade. Exegese em sentido diverso daquela 
norma legal afronta o citado comando constitucional.

O ente público será responsabilizado, enfim, se tiver incorrido em 
omissão no dever de fiscalizar o estrito cumprimento das condicio-
nantes predispostas no licenciamento ambiental ou, ainda, se não tiver 
tolhido, através do exercício do seu poder de polícia, a utilização clan-
destina dos recursos naturais. Entretanto, nestas últimas hipóteses, 
faz-se preciso provar a omissão estatal e, ainda, que ela contribuiu de-
cisiva, ou especificamente para a ocorrência do dano (cf. STJ, 2ª Turma, 
REsp 721.439/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 31/08/2007, p. 221). 
Do contrário, inexistirá o dever estatal de indenizar.
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Faz-se preciso, para a configuração da omissão estatal, que o Poder 
Público quede-se inerte no cumprimento de um dever legal de agir e que 
desta incúria resulte o dano (CARVALHO FILHO, 2020:621). LUCARELLI 
(1994:20) admite que o Estado seja solidariamente responsável com o em-
preendedor, desde que omisso em seus deveres de prevenção e fiscalização 
e, mais, que essa omissão seja causa eficiente para o advento do dano.

Parece claro, procedendo-se a uma interpretação sistemática e harmô-
nica das normas contidas no art. 21, inciso XXIII, alínea d, no art. 37, § 
6º, e no art. 225, § 3º, todos da Constituição brasileira, que somente na 
primeira das hipóteses acima alvitradas o Poder Público responderá ob-
jetivamente. Não se pode baralhar o risco administrativo, que informa a 
atuação estatal e empenha seu dever de indenizar, objetivamente, pelos 
danos por ele causados, com o risco empresarial que move a atividade 
do empreendedor, a quem o princípio do poluidor-pagador comete o 
encargo de responder pelos danos advindos do exercício dessa mesma 
atividade. São riscos distintos, entre si inconfundíveis.

Daí, o Estado somente poderá ser equiparado a poluidor, como o 
deseja o legislador infraconstitucional, se tiver praticado ato que con-
corra, ou contribua, para a causação do dano. Não há outra interpre-
tação possível sob os auspícios da diretriz enunciada pelo art. 37, § 6º, 
da Carta da República. A interpretação dos referidos permissivos da 
Lei n. 6.938/81, editada antes do vigente Texto Constitucional, há de 
fazer-se em conformidade com este último, pena de reputarem-se não 
recepcionados por ele. É que:

“Causa é o evento que produz um efeito, e condição, o acontecimento cuja au-
sência permite a produção do efeito; não gera o efeito, mas sua presença é im-
previdente dele, donde sua ausência permite a produção do efeito. O art. 37, 
§ 6º, reporta-se a comportamento comissivo do Estado, pois só uma atuação 
positiva pode gerar, causar, produzir um efeito. A omissão pode ser uma con-
dição para que outro evento cause o dano, mas ela mesma – a omissão – não 
pode produzir o efeito danoso. A omissão poderá ter condicionado sua ocorrên-
cia, mas não o causou. Portanto, no caso de dano por comportamento omissi-
vo, a responsabilidade do Estado é subjetiva, porquanto supõe dolo ou culpa 
em sua modalidade de negligência, imperícia ou imprudência, embora possa 
tratar-se de uma culpa não-individualizável na pessoa de tal ou qual funcio-
nário, mas atribuída genericamente ao serviço estatal” (SILVEIRA, 1998:179).

O fundamento que informa o princípio encartado no art. 14, § 1º, do 
aludido diploma legal é de matiz econômico: a apropriação, pelo empre-
sário, dos custos externos gerados por sua atividade lucrativa. O Estado 
não é sócio do empreendedor, não se associa a ele ao licenciar sua ati-
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vidade, pelo que a ele não pode ser atribuído dito custo, excetuada a 
hipótese de haver praticado ato que tenha contribuído para o evento da-
noso. Com propriedade, STEIGLEDER (2004:219) identifica a dissensão 
doutrinária acerca da exegese daquele comando legal. Confira-se:

“O art. 3º, inc. IV, da Lei nº 6.938/81, permite a responsabilização do 
Poder Público por danos ambientais, devendo-se aqui apontar a divergên-
cia doutrinária e jurisprudencial sobre se o Estado responderia em todas as 
circunstâncias de forma objetiva; ou se esta modalidade de responsabilida-
de incidiria apenas quando se tratasse de dano perpetrado mediante ação 
dos agentes estatais, quando, então, teria plena aplicabilidade o art. 37, § 
6º, da Constituição Federal de 1988.
A questão é polêmica, sendo possível distinguir três situações em que o 
Poder Público seria responsável pela reparação de danos ambientais.
A primeira situação define-se pelo dano provocado diretamente pelo Poder 
Público, mediante ação de agentes estatais, ou por meio de concessionária 
de serviço público. Neste caso, aplicam-se os arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da 
Lei nº 6.938/81, combinados com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
Há nexo de causalidade direto entre a ação do agente estatal ou da con-
cessionária e o resultado lesivo, aplicando-se responsabilização objetiva, 
fundada no risco administrativo.”

A seguir, a citada autora, detendo-se sobre a hipótese de omissão do 
Poder Público – sobre a qual igualmente identifica cizânia doutrinária –, 
sublinha que:

“Veja-se que, nesta hipótese, inexiste nexo de causalidade direto entre o dano 
ambiental e a atividade estatal, uma vez que o dano resultou de uma ativi-
dade clandestina do particular ou de uma atividade lícita do particular em-
preendida em virtude de uma autorização administrativa ou licenciamento 
ambiental irregular ou deficiente. Trata-se de uma responsabilidade indireta, 
decorrente de omissão, reputada uma das condições do evento lesivo, pelo 
que se deve demonstrar que o Estado omitiu-se ilicitamente, ‘por não ter 
acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em 
razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível’.” (cf. op. cit., 221).

Não se trata de entendimento isolado. Assim:

“É que, para as situações em geral, a responsabilidade estatal por omissão 
é do tipo subjetiva, ao contrário do que ocorre com os atos comissivos, em 
que, por força do art. 37, § 6.º, da CF/88, independe da demonstração de 
elemento anímico. É o que se chama culpa administrativa. Com base nesse 
argumento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, mesmo para as 
demandas ambientais, seria subjetiva a responsabilidade do Estado por ter 
falhado em seu dever fiscalizatório”. (RODRIGUES, 2015, p. 444).
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E a exegese que ora se atribui aos preceptivos da Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente encontrou eco na jurisprudência, como 
se verifica nos julgados seguintes:

“No caso, responsabilizar os entes públicos pelo pagamento de indenização 
pecuniária por danos morais difusos significa penalizar a própria socieda-
de, que arcará com os custos de tal indenização mesmo diante da inexis-
tência de qualquer elemento que aponte que os entes públicos em questão 
tenham auferido vantagens econômicas decorrentes da instalação da barra-
gem que se rompeu. A Fazenda Pública – ente abstrato aqui representado 
pela União, pelo Estado de Minas Gerais e pela autarquia ambiental federal 
- está sujeita ao regime de precatório, tornando-se evidente a ineficácia da 
indenização a ser paga pelos entes federados à sociedade, titular do meio 
ambiente. Eventual quitação com recursos públicos irá onerar ainda mais 
a sociedade, que arcará com o custo de seu pagamento” (cf. TRF-2ª Região, 
5ª Turma Especializada, Apelação Cível n. 0001143-73.2005.4.02.5103, 
Rel. Des. federal Ricardo Perlingeiro; DJe de 13/08/2018; Disponível em 
https://www10.trf2.jus.br; Acesso em: 27 ago. 2021).
“EMENTA: DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE 
POR DANO AMBIENTAL - SOLIDARIEDADE DOS DEMANDADOS: EMPRESA 
PRIVADA, ESTADO E MUNICIPIO. ‘CITIZEN ACTION’. 1 - A ACAO CIVIL 
PUBLICA PODE SER PROPOSTA CONTRA O RESPONSAVEL DIRETO, O 
RESPONSAVEL INDIRETO OU CONTRA AMBOS, PELOS DANOS CAUSADOS 
AO MEIO AMBIENTE, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA, A 
ENSEJAR O LITISCONSORCIO FACULTATIVO. ‘CITIZEN ACTION’ PROPOSTA 
NA FORMA DA LEI. 2 - A OMISSAO DO PODER PUBLICO NO TOCANTE 
AO DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR PROTECAO AO MEIO 
AMBIENTE NAO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DOS PARTICULARES POR 
SUAS CONDUTAS LESIVAS, BASTANDO, PARA TANTO, A EXISTENCIA DO 
DANO E NEXO COM A FONTE POLUIDORA OU DEGRADADORA. AUSENCIA 
DE MEDIDAS CONCRETAS POR PARTE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL E DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE TENDENTES, POR SEUS 
AGENTES, A EVITAR A DANOSIDADE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADES 
RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E RESPONSABILIDADE 
‘IN OMMITENDO’. CULPA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (33FLS.)” (cf. TJRS, 1º 
Grupo de Câmaras Cíveis, Embargos Infringentes n. 70001620772, Rel. 
Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal, julgado em 01/06/2001; Disponível 
em: http://www.tjrs.jus.br; Acesso em: 27 ago. 2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em razão do exposto, afigura-se inconcebível, a partir das normas in-
sertas no art. 3º, inciso IV, e no art. 14, § 1º, ambos da Lei n. 6.938/81, 
alterar a exegese do comando contido no art. 37, § 6º, da Constituição 
da República. A recepção daquela por esta não permite a conclusão de 
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que, em se tratando de dano ambiental, o Estado responderia objetiva-
mente por ato omissivo, ressalvada a hipótese de dano nuclear. Não se 
olvide da advertência de ANTUNES (2007:130):

“Há uma crença no sentido de que ‘muitos dos postulados fundamentais 
do Direito Administrativo são incompatíveis com os postulados do Direito 
Ambiental’, como eu mesmo, em edições anteriores desta obra cheguei a sus-
tentar. Com efeito, devo admitir que a minha orientação anterior era equivoca-
da. A proteção ambiental se faz no interior do Estado de Direito Democrático 
e com a utilização dos instrumentos da ordem jurídica democrática. Hoje, o 
processo civil brasileiro é dotado de instrumentos bastante céleres e aptos para 
assegurar a tutela de urgência que se faça necessária para o enfrentamento de 
que questões ambientais complexas. Não se pode opor indiscriminadamen-
te princípios de Direito Ambiental aos princípios de Direito Administrativo; 
antes, é necessário estabelecer um regime que os harmonize e os torne com-
patíveis. Princípios como a presunção de legalidade do ato administrativo não 
são contraditórios ao princípio da precaução, por exemplo. Ao contrário, a 
precaução é adotada segundo regras jurídicas. A mera invocação da cautela ou 
da precaução não é motivo juridicamente relevante para que se desconsiderem 
atos administrativos que, em princípio, sejam praticados de acordo com a lei”.

O entendimento que se acaba de expor não afronta a proteção au-
gurada pelo legislador constituinte ao meio ambiente, arrimada no 
binômio “precaução-reparação”. Antes prestigia a força normativa da 
Constituição, em oposição àquilo que BARROSO (1993:63), citando 
VERDU, denominou de “otimismo juridicizante” de algumas disposi-
ções constitucionais:

“O Direito, enquanto sistema de normas, tem limites e possibilidades. O 
‘otimismo juridicizante’ de certas normas constitucionais, para utilizar a 
expressão de Verdu, compromete a força normativa da Constituição ao pre-
tender normatizar o inalcançável. O excesso de ambição, colidindo com as 
possibilidades reais do Estado e da sociedade, carreia para a Constituição 
descrédito e desprezo”.

Ainda a respeito do tema, PRADO e BATISTA (2008:19) observam que:

“Em magistral exposição acerca dos efeitos negativos da aplicação indiscri-
minada da responsabilidade solidária do Estado por dano de terceiro, sus-
tenta Álvaro Luiz Valery Mirra: A objeção que tem sido levantada, aqui, é a 
de que, acionar indiscriminadamente o Estado, em caráter solidário com o 
terceiro degradador, pela sua omissão em fiscalizar e impedir a ocorrência 
do dano ambiental, significaria, no final das contas, transferir à própria 
vítima da degradação – a sociedade – a responsabilidade pela reparação do 
prejuízo, com todos os ônus daí decorrentes, quando, na verdade, a regra 
deve ser da individualização do verdadeiro e principal responsável, evitan-
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do-se, assim, com isso, indesejável socialização dos encargos necessários à 
reparação de danos ambientais praticados por particulares – pessoas físicas 
e jurídicas – que podem ser determinados”.

Essa, portanto, a inteligência a ser emprestada ao disposto na Lei 
Nacional de Política do Meio Ambiente acerca da responsabilidade 
civil por dano ambiental. Não se concebe que se atribua ao Estado, 
de maneira incondicionada ou irrefletida, responsabilidade objetiva e 
solidária em toda e qualquer situação de dano ambiental. Faz-se im-
prescindível que se analise, inicialmente, a natureza da participação 
do ente público na causação do evento danoso; se omissiva ou co-
missiva e, mais, se esta conduta foi decisiva para que o dano ocorres-
se. Imprescindível, por outro lado, que se investigue a ocorrência de 
alguma excludente do nexo de causalidade, verificando-se se ela foi 
facilitada pela inação do empreendedor ou do próprio Estado.

O princípio da ampla reparação do dano ambiental não há de ser con-
cretizado em desmedido sacrifício da própria coletividade, penalizada 
com a indiscriminada responsabilização do Estado, pena de se frustrar a 
própria ontologia do princípio do poluidor-pagador. Afinal, a indevida 
atribuição de responsabilidade ao Poder Público, à margem do regime 
constitucional delineado pela Constituição de 1988, acabaria por alfor-
riar o empreendedor, verdadeiro responsável pela poluição, do dever de 
reparar, frustrando-se a finalidade preventiva da responsabilidade civil. 
Entendimento em sentido diverso atentaria contra a teleologia da Lei nº 
6.938/81 e a própria coletividade, sobre a qual recairiam as consequên-
cias decorrentes da reparação do dano pelo Poder Público, frustrando-se 
a efetiva responsabilização do verdadeiro causador do evento danoso.
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