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1. Introdução 

A presente pesquisa pretende avaliar o princípio do poluidor-pagador desde sua 
origem histórica até a sua aplicação pela jurisprudência brasileira, demonstrando o aumento 
da sua relevância e amplitude no contexto internacional e posterior adoção pelo Direito 
brasileiro. 

Diferentes definições doutrinárias e legais existentes a respeito do princípio são 
apresentadas, assim como os objetivos do mesmo, abarcando suas facetas preventiva e 
reparatória, assim como, analisando e conceituando externalidades negativas, poluição e 
poluidor. 

Num segundo momento, faz-se uma análise jurisprudencial baseada em termos de 
pesquisa selecionados, para avaliar a aplicação do princípio do poluidor-pagador no Superior 
Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Do resultado encontrado, são feitos dois 
recortes temáticos especificamente para análise neste trabalho, quais sejam, a 
responsabilidade civil pelo dano individual associada à teoria do risco integral e a 
responsabilidade do Estado em casos de omissão, ambas sob o enfoque do princípio do 
poluidor-pagador. 
2. Princípio do poluidor-pagador 
2.1 Histórico 

O princípio do poluidor-pagador, diretriz basilar do Direito Ambiental, surgiu num 
contexto e com um objetivo diverso do entendimento e alcance que possui hoje. Se 
atualmente o entendemos como um princípio geral de Direito, em seu despertar fora pensado 
com um objetivo essencialmente econômico, objetivando a alocação adequada de custos e 
através da internalização das externalidades ambientais negativas.1 

Como explica o autor francês NICOLAS DE SADELEER, as autoridades que 
primeiramente invocaram esse princípio pretendiam prevenir as distorções de mercado e, 
consequentemente, na concorrência entre as empresas, o que ele considera um instrumento de 
harmonização para o bom funcionamento do mercado. Apenas posteriormente é que passaria 
a servir como um instrumento de redistribuição, internalizando os custos das condutas 
poluidoras a que ele chama de crônicas.2 

De acordo com HERMAN BENJAMIN, o princípio do poluidor-pagador foi formalmente 
incorporado ao plano político apenas em 1972, pela Organização de Cooperação e 

                                                           
∗ Este texto faz parte de pesquisa de iniciação científica desenvolvida no âmbito do Setor de Direito Ambiental 
do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA-Jur) da PUC-Rio e integra a Linha de Pesquisa “Princípio 
do poluidor-pagador: pela efetividade do direito fundamental ao meio ambiente” do Grupo de Pesquisa “Direito 
Ambiental”, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 
1 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo: Prevenção e Reparação de 
Danos à Luz do Princípio do Poluidor-Pagador. São Paulo: Letras Jurídicas (no prelo), p.64. 
2 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et gde Précaution. Essai sur la 

genèse et la portée juridique de quelques príncipes du droit de l’environnement. Bruxelles: Bruylant, 1999, p.65. 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE),3 através da Recomendação C(72) 128 de 26.05.1972.4 
Desta recomendação, pode-se inferir que ao poluidor caberiam apenas os custos de prevenção 
e de luta contra a poluição. A ampliação do conceito para internalização de todos os custos 
relativos também aos danos causados e indenização das vítimas foi posterior.  

O princípio do poluidor-pagador percorreu um longo caminho desde então. Em 1980, 
houve a criação pela ONU do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima.5 Na 
Europa, o Ato Único Europeu, art. 132 R/2, conferiu aplicação constitucional ao princípio do 
poluidor-pagador, em 1986.6 E, sete anos após, houve a assinatura da Declaração do Rio, que 
em sua lista de princípios enumerou o poluidor-pagador como princípio número 16.7 

Foi, portanto, com a ampliação do conteúdo do princípio do poluidor-pagador, 
ultrapassando sua origem econômica, e a gradativa conscientização a nível global da 
problemática ambiental que o princípio em questão foi sendo concretizado em diversos níveis, 
seja em acordos comunitários ou mesmo em legislações nacionais. 

O estudo dos princípios de Direito Ambiental, em especial o princípio do poluidor-
pagador é, por isso, tão necessário, possibilitando a coerência entre um conjunto de normas 
jurídicas que pretendem a prevenção e a reparação eficiente de danos ambientais e a defesa do 
meio ambiente. 
2.2 O que é o princípio do poluidor-pagador 

O princípio do poluidor-pagador pretende impor a responsabilidade do poluidor pelos 
custos de proteção do meio ambiente relacionados à prevenção e reparação da poluição. 
HERMAN BENJAMIN entende que o princípio ora apreciado compreende a internalização de 
todos os custos da poluição8, buscando a conscientização do real valor dos bens ambientais.  

No Direito positivo brasileiro, o princípio do poluidor-pagador surgiu com a Política 
Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, art. 4º, VII e transformou a responsabilidade 
civil ambiental em objetiva, tornando irrelevante a culpa do poluidor, art. 14, §1º Segundo 
GUILHERME PURVIN, a mencionada Lei:  

[...] trouxe ao Direito Ambiental brasileiro os fundamentos legais para a implementação do princípio do 
poluidor-pagador, conceituando os termos meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, 
poluidor e recursos ambientais (art. 3º, I a V). Ademais consagrou em nosso ordenamento a regra da 
responsabilidade objetiva do poluidor.9  
A Constituição Federal de 1988 traz a adoção desse princípio, em seus artigos 170, VI 

e 225, parágrafos 1º, V; 2º e 3º.10 No entanto, mesmo entendendo que o princípio se encontra 
no texto constitucional, HERMAN BENJAMIN considera que não detém a amplitude necessária, 
pelo fato de não abarcar expressamente a dimensão preventiva que o princípio prevê, mas tão 
somente a reparatória. 11  

É inerente ao princípio do poluidor-pagador uma vocação redistributiva, ou seja, que 
visa, além de combater as falhas de mercado, a promover a justiça distributiva em matéria 
                                                           
3 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano 
ambiental. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/8692>. Acesso em 
17 jan. 2014, p. 4. 
4 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 192. 
5 BARBOSA, Rangel. Oliveira, Patrícia. O Princípio do Poluidor-Pagador no Protocolo de Quioto, p. 115. 
6 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 199. 
7 SILVA, Alceu Calixto. O Princípio do Poluidor-Pagador na Ordem Econômica. Revista de Direitos Difusos. 
São Paulo, vol. 24, p. 3397-3405, 2004, p. 3400. 
8 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental, p. 7. 
9 FIGUEIREDO, José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 127. 
10 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 201. 
11 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental, p. 8. 
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ambiental. Significa um repasse de custos dentro da cadeia de produção e consumo de um 
produto, alcançando aqueles que ajudam a produzi-lo ou dele se beneficiem. Quando alguém 
compra um produto e paga custos embutidos referentes à sua poluição, o que ocorre é a 
redistributividade que o princípio intenta. Quando há a alocação adequada dos custos, os 
responsáveis pelo dano são acionados e a coletividade não sofre com os custos relativos à 
poluição. Essa adequada responsabilização dentro do ciclo de vida de um produto se 
convencionou chamar de internalização das externalidades ambientais negativas.12 

As externalidades podem ser positivas ou negativas, geradas pelas falhas de 
mercado.13 Estas ocorrem pela falta de valoração no mercado dos recursos naturais, 
tradicionalmente considerados como de livre uso – e abuso, diga-se de passagem. O mercado 
gera distorções quando não traduz adequadamente os custos do bem ambiental utilizado.14 e 15 

A externalidade ambiental negativa pode ser compreendida através do exemplo claro 
de HERMAN BENJAMIN: 

Suponha-se que a pintura de uma casa, localizada ao lado de uma indústria poluidora, seja danificada 
pela fumaça negra. Num modelo jurídico (e econômico) tradicional, a conta da repintura da casa é paga 
pelo seu proprietário e não por aquele que, de fato, causou o dano. Em consequência, os produtos 
eventualmente fabricados pelo poluidor — já que este nada está pagando pela sua atividade poluidora 
não refletirão os custos reais da poluição. Fala-se, então, que tais custos, porque não computados no 
processo de produção, são uma externalidade ou custo externo.16 
 Como se depreende da leitura exemplificativa, quando um agente poluidor não 

internaliza os custos relacionados à prevenção ou reparação do dano causado, o produto não 
tem, no mercado, o preço real de sua produção. 

Essas externalidades normalmente são socializadas por um grupo muito maior, a 
coletividade, do que por parte do grupo que originalmente as produziu.17 Para que a 
internalização seja feita pelo poluidor, o Estado toma medidas de comando-e-controle e/ou 
utiliza instrumentos econômicos, ambos direcionados a corrigir as externalidades ambientais 
negativas, de acordo com o princípio do poluidor-pagador e do princípio da verdade real dos 
preços18. Na opinião de RICARDO CARNEIRO, a regulação direta pelo Estado e os mecanismos 
econômicos devem estar sempre em sintonia.19  

 Quando não ocorre essa adequada alocação de custos, dá-se a chamada “privatização 
de lucros e socialização das perdas”, o que implica prejuízo claro à coletividade, que arca com 
os danos correlatos. Neste aspecto, o princípio do poluidor-pagador aparece também em sua 
faceta de responsabilidade.20 

                                                           
12 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo.  
13 SILVA FILHO, Carlos da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p. 82 a 87. 
14 SILVA FILHO, Carlos da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p. 85. 
15 A solução para as externalidades ambientais negativas foi alvo de propostas diferentes de economistas como 
Arthur Pigou, que defendia a intervenção do Estado para correção das falhas de mercado, e Ronald Coase, que 
defendia a privatização dos bens ambientais para negociações diretas sem a intervenção do Estado. Ambas as 
propostas são passíveis de críticas em razão da complexidade típica da questão ambiental. Sobre o assunto cf. 
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 109 a 114; MOREIRA, 
Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 77 a 88; e SILVA FILHO, Carlos da Costa. 
O princípio do poluidor-pagador, p. 87 a 91. 
16 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental, p. 5. 
17 FIGUEIREDO, José Purvin de. A propriedade no Direito Ambiental, p. 130. 
18 O princípio do poluidor pagador engloba o princípio da verdade real dos preços na medida em que prevê a 
internalização das externalidades ambientais negativas. A adequada alocação de custos na cadeia produtiva a que 
pretende o princípio do poluidor-pagador faz com que o produto ou serviço tenha um preço de mercado que 
reflita seus custos ambientais e coaduna-se com o princípio da verdade real dos preços. (SILVA FILHO, Carlos 
da Costa. O princípio do poluidor-pagador, p.86). 
19 CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: Uma abordagem Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 77. 
20 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 193. 
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Por isso, é importante salientar que não se compra o direito de poluir, mesmo que 
internalizado o custo social.21 A intenção final do princípio em questão é aumentar o grau de 
conscientização de consumidores e produtores sobre a questão ambiental, para que em suas 
atividades econômicas cotidianas sejam mais responsáveis.22 

O autor francês NICOLAS DE SADELEER entende que a degradação do meio ambiente 
proveniente das atividades das empresas não pode ser vista como uma fatalidade. O poluidor 
não pode pensar que paga, logo pode poluir.23 Também não pode ser possível que a empresa 
veja os custos ambientais como mais uma “taxa” a ser paga, que alimenta a máquina 
administrativa do Estado ao invés de prevenir os danos. Isso seria transformar ou distorcer o 
princípio em pagador-poluidor e não poluidor-pagador.24 Sobre as questões, manifesta-se 
MARCELO ABELHA RODRIGUES: 

[...] o axioma poluidor/usuário-pagador não pode ser interpretado ao pé da letra, tendo em vista que não 
traduz a idéia de “pagar para poluir”, ou de “pagar pelo uso”, especialmente também porque o seu 
alcance é absurdamente mais amplo do que a noção meramente repressiva que possui. Muitas vezes 
tomado como “pago para poder poluir”, o princípio do poluidor pagador passa muito longe desse 
sentido, não só porque o custo ambiental não encontra valoração pecuniária correspondente, mas 
também porque a ninguém poderia ser dada a possibilidade de comprar o direito de poluir, 
beneficiando-se do bem ambiental em detrimento da coletividade que dele é titular.25 
NICOLAS DE SADELEER visualiza quatro funções do princípio do poluidor-pagador: 

integração econômica, redistributiva, preventiva e curativa. 
A função de integração econômica significa que quando empresas internalizam seus 

custos não há distorções de mercado o que faz com que a concorrência seja justa. A 
redistributiva, considerada por ele a principal dentre as funções, seria a responsável pela 
internalização dos custos sociais; consiste em internalizar o custo social através da prevenção 
e da luta contra a poluição.26 

Além disso, ao projetar na coletividade o custo social de seus produtos, tendo um 
melhor preço de competitividade, o produtor não está tomando as medidas preventivas 
necessárias. O objetivo da função preventiva é incitar os poluidores a reduzir suas emissões ao 
invés de pagar os encargos correspondentes destas. Para ele, o princípio do poluidor-pagador 
e o princípio da prevenção são duas facetas de uma mesma realidade.27  

Por último, a função curativa encontra um meio ideal através da responsabilidade civil, 
pois, através desta, não só os poderes públicos podem cobrar do poluidor uma quantia pelo 
dano, mas também garante que as vítimas consigam a reparação integral dos mesmos.28  

Entende-se a responsabilidade civil como uma das formas de aplicação do princípio do 
poluidor-pagador em sua faceta reparatória, de acordo com a maior parte da doutrina 
brasileira. Todavia, é importante pontuar que boa parte dos autores estrangeiros discorda deste 
posicionamento, como MARIA ALEXANDRA ARAGÃO, que não entende a responsabilidade civil 
como expressão do princípio em análise.29 

MARCELO ABELHA RODRIGUES demonstra, ainda, que a reparação civil muito embora 
seja o mecanismo essencial para dar vigência reparatória ao princípio do poluidor-pagador, 

                                                           
21 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p.195. 
22 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 232. 
23 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p.66. 
24 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p.67. 
25 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 190. 
26 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 66. 
27 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 67 e 68. 
28 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p.69. 
29 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora,1997, p. 
118 e ss. 
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traz consigo um forte efeito “educativo-preventivo”, na medida em que a sociedade depreende 
que o ato praticado é ilegal, servindo como exemplo.30 

É através da compreensão da complexidade, abrangência e funções do princípio do 
poluidor-pagador que se pode avaliar seus objetivos e a amplitude da proteção ambiental que 
vislumbra.  
2.3 Poluição e poluidor 

Apesar da ampla conceituação presente na Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente,31 muitos autores buscam definir quem é o poluidor que, dentre diversos agentes 
numa cadeia de eventos, deve ser o responsável pela internalização dos custos de determinada 
atividade que culminou em poluição. De acordo com NICOLAS DE SADELEER, o poluidor 
potencial também está obrigado a arcar com os custos de medidas preventivas adotadas pelos 
poderes públicos e menciona a recomendação de 5 de julho de 1989 da OCDE para justificar 
que não apenas as poluições crônicas – palavras suas – sejam submetidas ao princípio, mas as 
poluições acidentais também. 

Antes de definir quem paga pela poluição causada, NICOLAS DE SADELEER questiona 
se o poluidor estaria associado a uma liberação de poluentes de origem lícita ou ilícita. 
Analisando se seria poluidor ou mesmo poluição aquilo que fosse rejeitado no meio ambiente 
de forma lícita. Entende que poluidor e poluição seriam assim denominados de acordo com o 
impacto causado sobre o meio ambiente, independente da licitude, a poluição e, portanto, o 
poluidor estão vinculados ao impacto produzido e devem arcar com o dano mesmo que 
proveniente de um ato lícito32 – ideias, aliás, compatíveis com o sistema jurídico-ambiental 
brasileiro (arts. 3º, IV, e 14, § 1º, Lei 6.938/81).  

A partir deste esclarecimento, de que toda poluição que gere impactos deva ser 
reparada, é possível definir o agente poluidor a quem é preferencialmente atribuído o dever de 
internalizar os custos de prevenção e reparação dos danos. Observadas as opiniões de 
DANIELLE DE ANDRADE MOREIRA e NICOLAS DE SADELEER a respeito de quem na cadeia de 
produtores deva arcar com os custos, entende-se que aquele que deve pagar é o produtor: 

A condição de “poluidor-que-deve-pagar” é atribuída, portanto, ao produtor, seja como poluidor direto 
seja como poluidor indireto. Como poluidor direto, o produtor é quem efetivamente cria e controla as 
condições em que a poluição é produzida, “sua actuação foi condição sine qua non da poluição, e só ele 
dispõe de meios para evitar”. Já na qualidade de poluidor indireto, o produtor é quem cria e controla as 
condições que vão desencadear a poluição, além de lucrar com elas; é o produtor quem coloca no 
mercado um bem cuja utilização normal e provável é tida como prejudicial a toda a sociedade.33 
O produtor é o agente mais capacitado para suportar as despesas de prevenção e luta 

contra a poluição.34 Na opinião de NICOLAS DE SADELEER isso se dá até mesmo por razões de 
eficiência econômica e para facilitar a administração pública. É preferível, portanto, que uma 
pessoa arque com os custos de internalização do que, em suas palavras, uma multidão.35 Ele 
exemplifica com a perspectiva do condutor de um automóvel, demonstrando que é a indústria 
automobilística, não os condutores, quem deve arcar com os encargos de prevenção e 
reparação dos danos e com o esforço de desenvolvimento de tecnologias menos poluentes.36 

De acordo com HERMAN BENJAMIN, “o poluidor, então, passa a ser o primeiro 
pagador”.37 É ele o responsável principal pela internalização dos custos. O consumidor, em 
última análise, não pode ser o responsável principal, tendo em vista que além de não ter meios 

                                                           
30 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental, p. 200. 
31 Art. 3º, III e IV da Lei 6.938/1981. 
32 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 70 a 73. 
33 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 98. 
34 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 81 e 82. 
35 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 75. 
36 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p.82. 
37 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental, p. 4. 
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para evitar o dano, suporta os custos que o produtor inserir no produto referentes à 
internalização.38 

Quanto ao pagamento, HERMAN BENJAMIN entende que ao poluidor cabem todos os 
custos relacionados à poluição por ele gerada ou que ele seja capaz de gerar.39 

O princípio do poluidor-pagador, por fim, se efetivamente aplicado, funciona como 
um mecanismo de redução da poluição.40 Sua completude se dá no momento em que, 
internalizados pelo poluidor, os custos de prevenção e reparação não recaiam sobre a 
coletividade e os danos sejam evitados. O princípio, como analisado, garante que haja 
responsabilidade por parte dos poluidores e, em consequência, equilibra o mercado, 
conscientiza produtores e consumidores, fomenta atitudes preventivas que são mais sedutoras 
no contexto de precisa alocação de custos e responsabilidades. Embora simples ao conceituar 
que deva ser reputada ao poluidor uma responsabilidade abrangente, possui o condão de 
consertar uma situação ambiental que pareceria caótica. É um princípio completo que se 
preocupa com a prevenção, mas também com o dano concretizado.  
3. Análise jurisprudencial da aplicação do princípio do poluidor-pagador 

Foi realizada pesquisa nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo 
Tribunal Federal (STF) com o objetivo de analisar como o princípio do poluidor-pagador vem 
sendo aplicado e se esta aplicação está de acordo com as transformações e a abrangência 
alcançada pelo princípio de acordo com a doutrina estudada. 

Termos de pesquisa que expressam as orientações do princípio do poluidor-pagador 
foram criteriosamente selecionados para avaliar sua aplicação pela jurisprudência. A pesquisa 
jurisprudencial nos sites do STJ e STF foi realizada no dia 24/03/2014, obtendo-se nesta data 
o resultado total de 1.704 julgados, cujas ementas foram lidas e examinadas para, mais uma 
vez, apreciar-se a pertinência temática com o princípio. Neste momento foi possível descartar 
julgados que, apesar de incluídos nos termos de pesquisa escolhidos, não tinham conexão com 
o princípio do poluidor-pagador. Aqueles considerados pertinentes ao tema foram, então, 
analisados em seus textos integrais. Os termos de pesquisa e resultados gerais numéricos 
obtidos estão apresentados na tabela abaixo.  
Termos de pesquisa Resultados no STF Resultados no STJ 
Poluidor e pagador 1 20 
Poluidor-pagador 0 20 
Externalidade 0 2 
Externalidade e ambiental e negativa 0 2 
Usuário e pagador 1 2 
Usuário-pagador 1 1 
Internalização e ambiente 0 1 
Internalização e ambiental 0 1 
Custos e ambiente 1 28 
Custos e ambientais 1 5 
Dano e ambiente 41 585 
Dano e ambiental 51 538 
Responsabilidade e civil e ambiental 20 182 
Degradação e ambiente 9 86 
Degradação e ambiental 9 97 

Da análise das ementas, foram selecionados 120 julgados para leitura do inteiro teor 
do acórdão. A partir deste resultado foi possível perceber a existência de temas conexos e foi 
feita, portanto, uma divisão temática para análise dos acórdãos.  

                                                           
38 SADELEER, Nicolas de. Les Principes du Polluer-Payeur, de Prévention et de Précaution, p. 83. 
39 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O Princípio do Poluidor-Pagador e a Reparação do Dano 
Ambiental, p. 7. 
40 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós-Consumo, p. 71. 
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Os grupos temáticos definidos foram: 1. Responsabilidade civil ambiental geral e 
responsabilidade do novo adquirente; 2. Dano ambiental extrapatrimonial individual e difuso 
e teoria do risco integral; 3. Responsabilidade civil do estado por omissão; 4. Possibilidade de 
cumulação de obrigação de fazer e de pagar; 5. Compensação ambiental do SNUC (Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação) e 6. Responsabilidade administrativa. Para esta 
pesquisa coube a análise dos grupos 2 e 3, todos do STJ. Não foram encontrados acórdãos do 
STF relacionados aos grupos analisados neste relatório.  
3.1 Dano ambiental extrapatrimonial (ou dano moral ambiental) individual e difuso e 
teoria do risco integral 

O grupo de julgados sobre dano extrapatrimonial individual e difuso e a teoria do risco 
integral obteve um total de 28 acórdãos, listados na tabela abaixo e analisados a seguir. 

Decisão 
(STJ/STF) 

Ano Turma Relatoria Termos de Pesquisa 

STJ REsp 
442.586-SP 

j. 2002 
p. 2003 

1ª T. Min. Luiz Fux degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 
578.797-RS 

j. 2004 
p. 2004 

1ª T. Min. Luiz Fux degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

598.281-MG 
j. 2006 
p.2006 

1ª T. Min. Luiz Fux 
Rel. p. Acórdão: Min. 
Teori Albino Zavascki 

degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

1.120.117-AC 
j. 2009 
p. 2009 

 

2ª T. Min. Eliana Calmon responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 
1.114.893-MG 

j. 2010 
p.2012 

2ª T. Min. Herman 
Benjamin 

poluidor e pagador / poluidor-pagador / 
degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

1.145.083-MG 
j. 2011 
p. 2012 

2ª T. Min. Herman 
Benjamin 

poluidor-pagador / poluidor e pagador / 
degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

119.8727-MG 
j. 2012 
p. 2013 

2ª T. Min. Herman 
Benjamin 

poluidor-pagador / internalização e 
ambiental / usuário e pagador / poluidor e 

pagador / degradação e ambiente / 
degradação e ambiental / responsabilidade 
e civil e ambiental / dano e ambiente / 

dano e ambiental 
STJ AgRg no 

AREsp 
137.851-PR 

j. 2012 
p. 2012 

3ª T. Min. Sidnei Beneti responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiental / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

119.624-PR 

j. 2012 
p. 2012 

3ª T. Min. Ricardo Villas 
BôasCueva 

poluidor e pagador / dano e ambiente / 
dano e ambiental 

STJ REsp 
134.6430-PR 

j. 2012 
p. 2012 

4ª T. Min.Luis Felipe 
Salomão 

poluidor-pagador / poluidor e pagador / 
responsabilidade e civil e ambiental / dano 

e ambiente / dano e ambiental 
STJ AgRg no 
AREsp 89.444-

PR 

j. 2012 
p. 2012 

3ª T. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino 

poluidor-pagador / poluidor e pagador / 
responsabilidade e civil e ambiental / dano 

e ambiente / dano e ambiental 
STJ REsp 

1.114.398-PR 
j. 2012 
p. 2012 

2ª Seção Min. Sidnei Beneti poluidor-pagador / poluidor e pagador / 
responsabilidade e civil e ambiental / dano 

e ambiente / dano e ambiental 
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STJ AgRg no 
AREsp 

249.208-PR 

j. 2012 
p. 2013 

4ª T. Min. Marco Buzzi dano e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

238.427-PR 

j. 2013 
p. 2013 

3ª T. Min. Ricardo Villas 
BôasCueva 

poluidor-pagador / poluidor e pagador / 
responsabilidade e civil e ambiental / dano 

e ambiental 
STJ REsp 

1.367.923-RJ 
j. 2013 
p. 2013 

2ª T. Min. Humberto 
Martins 

degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

1.374.342-MG 
j. 2013 
p. 2013 

 

4ª T. Min.Luis Felipe 
Salomão 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

273.058-PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min.Antonio Carlos 
Ferreira 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

281.177-PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min. Raul Araújo responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

258.263-PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min.Antonio Carlos 
Ferreira 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 71.324-

PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min.Antonio Carlos 
Ferreira 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 92.652-

PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min.Antonio Carlos 
Ferreira 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ EDcl no 
REsp 

1.346.430-PR 

j. 2013 
p. 2013 

4ª T. Min.Luis Felipe 
Salomão 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 99.092-

PR 

j. 2013 
p. 2013 

 

3ª T. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino 

dano e ambiental / responsabilidade e civil 
e ambiental / dano e ambiental / 

STJ AgRg no 
AREsp 

256.505-PR 

j. 2013 
p. 2013 

 

3ª T. Min. Sidnei Beneti dano e ambiental / dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

254.149-PR 

j. 2013 
p. 2013 

 

3ª T. Min. Sidnei Beneti dano e ambiental 

STJ AgRg no 
AREsp 

258.212-PR 

j. 2012 
p. 2013 

 

3ª T. Min. Sidnei Beneti dano e ambiental 

STJ REsp 
1.269.494-MG 

j. 2013 
p. 2013 

2ª T. Min. Eliana Calmon dano e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 
1.346.489-RS 

j. 2013 
p. 2013 

3ª T. Min. Ricardo Villas 
Boas Cueva 

Responsabilidade e civil e ambiental / 
dano e ambiente / dano e ambiental 

O dano ambiental extrapatrimonial41 relaciona-se se à dimensão extrapatrimonial do 
dano ambiental e pode ser individual ou coletivo. O dano individual ou subjetivo relaciona-se 
a “sofrimento psíquico, de afeição ou físico à vítima”42, enquanto o dano extrapatrimonial 
coletivo ou objetivo refere-se a “lesão a valor imaterial coletivo”43.  

                                                           
41 Cf. art. 1º, caput, da Lei 7.347/1985.  
42 MOREIRA, Danielle de Andrade; LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco, danos ambientais 
extrapatrimoniais (morais) e a jurisprudência brasileira. Rio de Janeiro: Revista OAB/RJ, n. 1, v. 24, 2008. 
p.117. 
43 MOREIRA, Danielle de Andrade; LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco, danos ambientais 
extrapatrimoniais (morais) e a jurisprudência brasileira. p.118. 
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Quanto à teoria do risco integral, como ensina DANIELLE DE ANDRADE MOREIRA, é 
uma dentre três teorias comumente analisadas quando se trata da responsabilidade civil 
objetiva em matéria ambiental, quais sejam, teorias do risco proveito, criado e integral. As 
duas primeiras são mais limitadas quando em comparação à esta, pois preveem a não 
responsabilização nos casos em que o poluidor não tenha auferido lucro proveniente da 
atividade poluidora ou quando ocorrer caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. A autora 
demonstra, assim, que o dever de reparar na teoria do risco integral é total, sendo mais amplo 
em relação às demais teorias.44 

Tendo em vista as previsões legais e doutrinárias apresentadas, percebe-se a 
possibilidade da condenação por danos extrapatrimoniais relacionados ao meio ambiente, 
além da aplicação da teoria do risco integral, o que permite analisar a jurisprudência 
pertinente e buscar entender como tais temas são aplicados pelos tribunais e, principalmente, 
qual a sua relação com o princípio do poluidor-pagador.  

Dezessete recursos analisados estão relacionados a acidentes que resultaram em sérios 
danos ao meio ambiente e a pescadores profissionais pelo derramamento de substâncias 
químicas derivadas do petróleo no Porto de Paranaguá (PR) e do oleoduto OLAPA que 
transporta tais substancias entre a refinaria Presidente Getúlio Vargas e o referido porto, de 
responsabilidade da empresa Petróleo Brasileiro S/A, Petrobrás. Trata-se de ações ajuizadas 
por pescadores artesanais objetivando a condenação da Petrobrás ao pagamento de danos 
morais e materiais derivados dos acidentes.  

Dentre tais acórdãos, existe um considerado paradigma para os demais, o Recurso 
Especial 1.114.39845, julgado em 2009, do qual resultou o reconhecimento pelo STJ de que 
demais casos relacionados aos mesmos fatos e com idêntica questão de direito poderiam ser 
julgados como recursos repetitivos, de acordo com o art. 543-C do Código de Processo Civil. 
Portanto, os demais 16 julgados acompanham as conclusões de direito deste caso.  

Do recurso apresentado pela empresa Petrobrás, considera-se relevante para este 
estudo a alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente da responsabilidade e a 
tentativa de afastamento do dano moral pleiteado pelos autores das ações de indenização. O 
Ministro SIDNEI BENETI decidiu da seguinte forma: 

[...] Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. - Alegação de culpa de terceiro não 
elide a responsabilidade de transportador de carga perigosa, devido ao caráter objetivo dessa 
responsabilidade. Incide no caso a teoria do risco integral, vindo daí o caráter objetivo da 
responsabilidade. […] O dano ambiental, cujas conseqüências se propagaram ao lesado (assim como 
aos demais lesados), é, por expressa previsão legal, de responsabilidade objetiva (art. 225, § 3º, da CF e 
do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), impondo-se, pois, ao poluidor, indenizar, para, posteriormente, ir 
cobrar de terceiro que porventura sustente ter responsabilidade pelo fato. Assim sendo, descabida a 
alegação da ocorrência de caso fortuito, como excludente de responsabilidade.46 
A excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, como apontada no voto do 

Ministro, não cabe nos casos em questão, tendo em vista o tipo de responsabilidade civil 
aplicado a questões ambientais no Brasil: “teoria objetiva sob modalidade do risco integral”.47 

Assim, o STJ entendeu que, nos casos em comento, o transportador de carga perigosa 
assume os riscos integrais da atividade que estabelece e deve ser condenado a pagar danos 
morais aos pescadores artesanais. A pretensão da empresa quanto aos mesmos foi indeferida 
pelo entendimento já pacificado de que a impossibilidade de realização do trabalho é causa 
incontestável de danos morais.48 

                                                           
44 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais no Direito Brasileiro, p. 234.  
45 STJ. 2ª Seção. Recurso Especial 1.114.398. Rel. Min. Sidnei Beneti. Brasília. DJ 16/02/2012. 
46 STJ. 2ª Seção. Recurso Especial 1.114.398. Rel. Min. Sidnei Beneti. Brasília. DJ 16/02/2012. p. 13-15. 
47 MOREIRA, Danielle de Andrade. Responsabilidade Civil por Danos Ambientais no Direito Brasileiro. In: 
AHMED, Flávio; COUTINHO, Ronaldo. (Org.). Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012, p. 225-258, p. 233. 
48 STJ. 2ª Seção. Recurso Especial 1.114.398. Rel. Min. Sidnei Beneti. Brasília. DJ 16/02/2012. p.15 e 16. 
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O princípio do poluidor-pagador é mencionado expressamente em 12 dos 17 julgados 
referentes aos casos de OLAPA e do Porto de Paranaguá. Aparece vinculado ao art. 14 §1º, da 
Lei 6.938/81, corroborando a responsabilidade civil objetiva do poluidor.  

A análise até aqui empreendida demonstrou que nos casos de danos ambientais 
extrapatrimoniais individuais e da teoria do risco integral o princípio do poluidor-pagador 
vem sendo utilizado, o que se denota não apenas da menção direta ao princípio, mas pelo teor 
das decisões encontradas que, mesmo as 5 que não o mencionaram expressamente tiveram 
uma aplicação do princípio condizente com seus objetivos, responsabilizando o poluidor 
principal, aquele que deve pagar, Petrobrás, e realizando a faceta reparatória e educativa do 
princípio. Os pescadores artesanais prejudicados não somente materialmente pelos acidentes 
de OLAPA e Paranaguá, obtiveram reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos e 
receberam ressarcimento financeiro a título de danos morais individuais pelo transtorno 
psíquico a que foram submetidos. 

A empresa Petrobrás pode, ainda, exercer o contraditório como o fez nos casos 
analisados, cabendo a ela o ônus da prova, já que ínsita aos danos ambientais a dificuldade de 
prova de autoria e até mesmo da existência e limites dos danos causados. Mas não pode 
discutir a imprevisibilidade dos acidentes tendo em vista o risco integral assumido pela 
atividade de risco que exerce. Cabe a ela prever gastos relativos não só com a reparação como 
ocorre nos casos aqui apresentados, mas, mais importante, prever gastos com a prevenção dos 
danos, parte essencial do planejamento econômico e financeiro empresarial e objetivo do 
princípio do poluidor-pagador. 

Uma análise crítica destes julgados revela uma boa aplicação do princípio do poluidor-
pagador, de acordo com a doutrina analisada, em sua faceta reparatória, tendo em vista a 
condenação em reparação integral dos danos causados ao meio ambiente e aos pescadores. 

Após análise conjunta dos casos julgados em recurso repetitivo pelo STJ, passa-se à 
análise detida dos demais acórdãos pertencentes ao grupo 2. 

No Recurso Especial 1.374.342-MG49, as expressões “poluidor-pagador”, “teoria do 
risco integral” e “dano moral” estão presentes. Trata-se originariamente de ação de danos 
materiais e morais em face da empresa Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda, pelo 
derramamento de dejetos de bauxita (lama tóxica) e posterior transbordamento do Rio Muriaé 
ocasionando a inundação e perda da casa da parte recorrida no caso. A decisão deste julgado 
também se baseia no recurso repetitivo Recurso Especial 1.114.398-PR quanto à teoria do 
risco integral. O dano moral foi configurado pela agressão à dignidade da recorrida, senhora 
em idade avançada, que se viu sem moradia.50 Extrai-se da análise deste acórdão a firme 
postura do STJ quanto à teoria do risco integral ao entender ser descabida a alegação de 
excludentes de responsabilidade. Com isso, mais uma vez, vê-se aplicado o princípio do 
poluidor-pagador, responsabilizando o poluidor direto e principal pelos danos e concretizando 
sua faceta reparatória.  

Outro caso, o Recurso Especial 1.114.893-MG51, trata originariamente de Ação Civil 
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra particular que 
exercia atividade de garimpo ilegal de ouro em área de preservação permanente. Princípios 
mencionados no recurso são o poluidor-pagador e a reparação integral do dano ambiental, 
donde se extrai interpretação in dubio pro natura das normas ambientais. É um caso no qual o 
Tribunal de Justiça havia entendido pela impossibilidade de indenização, justificada pela 
possibilidade de recuperação da área destruída. Quando em sede de Recurso Especial, ficou 
decidido pelo Ministro Relator que, caso não seja imediata a reparação dos danos, algo difícil 

                                                           
49 STJ. 4ª Turma. Recurso Especial 1.374.342-MG. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Brasília. DJ 25/09/2013.  
50 STJ. 4ª Turma. Recurso Especial 1.374.342-MG. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Brasília. DJ 25/09/2013. p. 
16. 
51 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.114.893-MG. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 28/02/2012.  
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em termos ambientais, é cabível a condenação em indenização, em razão dos danos causados 
à coletividade que não auferiu lucro algum com a atividade do garimpo e sofreu, entretanto, 
com o dano causado em área de preservação permanente, exemplo claro de aplicação do 
princípio do poluidor-pagador, que pretende impedir a privatização dos lucros e socialização 
das perdas. A condenação à reparação total dos danos dirige-se aos objetivos do princípio da 
reparação in integrum, enquanto a condenação em indenização dirigida à coletividade vai 
mais além e põe em prática os objetivos de internalização das externalidades ambientais 
negativas do princípio do poluidor-pagador. 

O Recurso Especial 1.145.083-MG52 também está relacionado a desmatamento em 
área de preservação permanente. Assim como no caso anterior, o Tribunal de origem não 
havia permitido a indenização cumulada à obrigação de reparação integral, com isso o STJ 
reformou a sentença para garantir a aplicação do princípio do poluidor-pagador, resposta do 
Judiciário que impede que o ilícito compense financeiramente ao poluidor, ou seja, que o 
ilícito seja um custo normal do negócio e garante, ainda, que a faceta pedagógica do princípio 
aconteça, já que serve de exemplo e desestímulo a demais potenciais poluidores.53 O princípio 
do poluidor-pagador é mencionado assim como o dano moral coletivo, para fundamentar a 
necessidade de indenização pela perda social e ambiental proveniente do ilícito praticado. 

O Recurso Especial 1.367.923-RJ54 abrange mais uma vez um caso de dano 
extrapatrimonial coletivo, no qual a empresa Brasilit Indústria e Comércio Ltda. pretende não 
arcar com a indenização por danos morais coletivos pela justificativa de que apenas danos já 
concretizados mereceriam condenação. No caso em questão, a empresa fora acusada de 
armazenamento inadequado de produto perigoso (amianto), tendo proporcionado sério risco à 
saúde pública. O dano material não ocorreu, mas o risco de contaminação e o efetivo mau 
armazenamento da substância tóxica são suficientes para atrair a responsabilidade civil e o 
princípio do poluidor-pagador, em sua faceta preventiva, para evitar o acontecimento do dano 
e responsabilizar o potencial poluidor pelo descuido no armazenamento do produto. Ressalte-
se que o viés preventivo do princípio em estudo não é muito aplicado, principalmente em se 
tratando de responsabilidade civil, o que revela a especialidade deste caso.  

O Ministro Relator entendeu que mesmo de forma reflexa, a degradação enseja 
condenação e argumentou da seguinte forma quanto à possibilidade do dano ambiental 
extrapatrimonial difuso: 

Ora, haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem 
que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos 
deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização.55 
As expressões “princípio do poluidor-pagador” e “dano moral coletivo” foram 

utilizadas no acórdão. 
O Recurso Especial 598.281-MG56 é um caso à parte dentre as jurisprudências 

selecionadas nesta pesquisa, pois, julgado em 2006, ainda expressa divergência que existia 
sobre o reconhecimento de danos morais coletivos relacionados ao meio ambiente. Muito 
embora o voto pelo reconhecimento do dano ambiental extrapatrimonial seja do Ministro 
Relator (voto vencido), o julgado é um dos últimos a apresentar votos dissonantes (votos 
vencedores) e ficou definida a impossibilidade de reparação por danos extrapatrimoniais 
coletivos, de acordo com o voto-vista do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, vencedor por 3/5 
dos Ministros.57 

                                                           
52 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.145.083-MG. Min. Rel. Herman Benjamin. Brasília. DJ 04/09/2012. 
53 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.145.083-MG. Min. Rel. Herman Benjamin. Brasília. DJ 04/09/2012. p. 1-2. 
54 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.367.923-RJ. Min. Rel. Humberto Martins. Brasília. DJ 06/09/2013.  
55 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.367.923-RJ. Min. Rel. Humberto Martins. Brasília. DJ 06/09/2013. p. 17. 
56 STJ. 1ª Turma. Recurso Especial 598.281-MG. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. Brasília. DJ 01/06/2006. 
57 Sobre este julgado, cf. MOREIRA, Danielle de Andrade; LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco, 
danos ambientais extrapatrimoniais (morais) e a jurisprudência brasileira. 
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Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais na 
defesa de que, em sede de ação civil pública, seja possível a reparação por danos morais 
coletivos referentes ao meio ambiente. As circunstâncias fáticas do caso permeiam a 
construção de loteamentos no Município de Uberlândia, enquanto laudos do IBAMA e da 
Universidade Federal de Uberlândia demonstravam os danos ambientais causados. Neste 
caso, apesar de toda a teoria apresentada pelo Ministro Relator LUIZ FUX à respeito da nova 
redação da Lei da Ação Civil Pública e a demonstração de que o ordenamento constitucional 
de 1988 ampliou a esfera do dano moral para além do individual, alcançando a coletividade, 
não foi possível o êxito quanto ao arbitramento do dano moral coletivo. O Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de Minas 
Gerais, sob alegação de que a ofensa moral sempre estaria dirigida à personalidade do 
indivíduo, singularmente configurado.  

Por isso, entende-se que neste caso o princípio do poluidor-pagador cumpre sua 
função unicamente no que toca à indenização patrimonial pelos danos materiais, enquanto a 
coletividade sofre pela perda ecológica e é desestimulada a cumprir as regras ambientais, 
tendo em vista que ao poluidor coube apenas pagar os danos materiais, restando prejudicada a 
coletividade quanto às perdas sofridas, já que, enquanto a reparação integral do dano não se 
perfaz, o construtor do loteamento aufere lucros e a coletividade socializa as perdas. Este 
entendimento foi superado por julgados mais recentes referentes à matéria.  

No Recurso Especial 1.120.117-AC58 negou-se provimento à intenção dos recorrentes 
responsáveis pela extração ilegal de madeira em reserva indígena a se absterem do pagamento 
de danos morais. A reparação apenas dos danos materiais causados não implicaria efetiva 
reparação integral dos danos, tendo em vista suas consequências sobre a dignidade dos 
indígenas e futuras gerações. O princípio do poluidor-pagador não é mencionado neste caso, 
muito embora estejam sendo aplicados seus objetivos ao serem defendidos os interesses das 
futuras gerações e responsabilizados os poluidores da forma mais ampla possível. 

O Recurso Especial 1.269.494 - MG59 vem originariamente de uma ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face dos responsáveis pela manutenção 
do Parque do Sabiá, localizado em Uberlândia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
condenou a Fundação Uberlandense em obrigação de fazer, mas não entendeu cabíveis danos 
morais por não entendê-los possíveis coletivamente e pela alegação de que a reparação in 

natura poderia ser realizada. O STJ reformou a decisão, dando provimento ao Recurso 
Especial, pela possibilidade de reparação de danos extrapatrimoniais coletivos, como se extrai 
do voto da Ministra Relatora: 

O dano extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade 
massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma 
coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, 
costumes, tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não 
importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo 
isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, 
relacionando a própria individualidade à idéia do coletivo.60 
O Recurso Especial 578.797-RS61 trata primordialmente da teoria do risco integral. 

Neste Recurso Especial, o Estado do Rio Grande do Sul se insurge contra decisão do Tribunal 
de Justiça que afastou em parte a responsabilidade do proprietário pelo desmatamento de 
árvores nativas ao negar a incidência de multa, tendo em vista a autoria da infração ser 
desconhecida, ou seja, não perpetrada diretamente pelo dono da área. O Estado vislumbrou 
falha no dever de proteção do meio ambiente, de acordo com o art. 70 da Lei 9.605/1998. O 

                                                           
58 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.120.117-AC. Rel. Min. Eliana Calmon. Brasília. DJ 19/11/2009.  
59 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.269.494-MG. Rel. Min. Eliana Calmon. Brasília. DJ 01/10/2013. 
60 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.269.494-MG. Rel. Min. Eliana Calmon. Brasília. DJ 01/10/2013. p. 10. 
61 STJ. 1ª Turma. Recurso Especial 578.797-RS. 1ª Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Brasília. DJ 20/09/2004. 
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STJ decidiu dar provimento ao Recurso Especial com base na responsabilidade objetiva 
adotada pela Lei 6.938/81, art 14, § 1º, recepcionada pela Constituição Federal, que torna 
irrelevante a culpa ou o dolo do proprietário do terreno devastado, tendo este a obrigação de 
protegê-lo. A responsabilização do proprietário, principal personagem na proteção daquela 
área, vai ao encontro do princípio do poluidor-pagador ao impedir que a sociedade arque com 
os danos ambientais gerados, muito embora o princípio não seja mencionado expressamente 
no texto. 

O Recurso Especial 442.586-SP62 também trata principalmente da teoria do risco 
integral e, assim como o acórdão anterior, não menciona explicitamente o princípio do 
poluidor-pagador, aplicando-o, no entanto, quanto a seus objetivos reparatórios. Trata-se de 
recurso interposto pela Rede Bandeirantes de Postos de Serviços para anular multa recebida 
pelo acidente causado por terceiro que colidiu com uma bomba de combustível em um de seus 
postos. O STJ negou provimento ao recurso da empresa tendo em vista a responsabilidade 
objetiva e sob alegação de que a culpa do terceiro pode ser alegada inter partes, mas 
irrelevante no que tange ao recurso pleiteado, de acordo com a teoria do risco integral. Outra 
importante decisão promovendo o princípio do poluidor-pagador na medida em que o óleo 
que contaminou a rede de águas causou danos a toda sociedade e não pode ser impune pela 
tradicional excludente de culpa de terceiro.  

Por fim, dos acórdãos acima analisados, percebe-se que o princípio do poluidor-
pagador é recorrentemente mencionado e, mesmo quando não explícito, seus objetivos tem 
sido aplicados pelo STJ. Percebe-se, ainda, que ao longo dos anos vem evoluindo, como se 
demonstrou, por exemplo, quanto à evolução em relação aos danos morais coletivos, agora 
reconhecidos e pacificados. O princípio ora analisado por ser muito amplo – envolvendo 
faceta preventiva e reparatória – ainda vislumbra maior efetivação, principalmente quanto ao 
viés preventivo do mesmo, mas tem sido utilizado pelo STJ como um dos mais importantes 
princípios norteadores do Direito Ambiental, em especial na responsabilização civil por danos 
ambientais. 
3.2 Responsabilidade civil ambiental do Estado por omissão 

Passa-se à análise dos acórdãos sobre responsabilidade civil ambiental do Estado por 
omissão, relacionada ao princípio do poluidor-pagador, que constituem 12 dos 120 acórdãos 
selecionados, apresentados na tabela abaixo. 

Decisão 
(STJ/STF) 

Ano Turma Relatoria Termos de Pesquisa 

STJ REsp 28.222-
SP 

j. 2000 
p. 2001 

 

2ª T. Min. Eliana 
Calmon 

Rel. p. Acórdão: 
Nancy Andrighi 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 604.725-
PR 

j. 2005 
p. 2005 

2ª T. Min. Castro Meira responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 333.056-
SP 

j. 2005 
p. 2006 

2ª T. Min. Castro Meira responsabilidade e civil e ambiental 

STJ STJ REsp 
647.493-SC 

j. 2007 
p. 2007 

2ª T. Min. João Otávio 
de Noronha 

custos e ambiente / custos e ambientais / 
degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ AgRg no Ag 
822.764-MG 

j. 2007 
p. 2007 

1ª T. Min. José Delgado responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ AgRg no Ag 
973.577-SP 

j. 2008 
p. 2008 

2ª T. Min. Mauro 
Campbell Marques 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 
1.071.741-SP 

J. 2009 
P. 2011 

2ª T. Min. Herman 
Benjamin 

poluidor-pagador / externalidade e 
ambiental e negativa / externalidade/ 

                                                           
62 STJ. 1ª Turma. Recurso Especial 442.586-SP. Rel. Min. Luiz Fux. Brasília DJ 24/02/2003. 
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internalização e ambiente / internalização e 
ambiental / poluidor e pagador / 

degradação e ambiente / degradação e 
ambiental  / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

1.113.789-SP 
j. 2009 
p. 2009 

2ª T. Min. Castro Meira responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiente / dano e ambiental 

STJ REsp 
1.195.421-RJ 

j. 2010 
p. 2010 

2ª T. Min. Mauro 
Campbell Marques 

responsabilidade e civil e ambiental / dano 
e ambiental 

STJ AgRg no REsp 
1.001.780-PR 

j. 2011 
p. 2011 

1ª T. Min.Teori Albino 
Zavascki 

degradação e ambiente / degradação e 
ambiental / responsabilidade e civil e 
ambiental / dano e ambiente / dano e 

ambiental 
STJ REsp 

123.6863-ES 
j. 2011 
p. 2012 

2ª T. Min. Herman 
Benjamin 

dano e ambiental 

STJ REsp 
1.266.920-PR 

j. 2012 
p. 2012 

2ª T. Min. Mauro 
Campbell Marques 

dano e ambiente / dano e ambiental 

O Estado tem o poder-dever de agir na defesa do meio ambiente e é responsável por 
sua fiscalização e proteção, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal. Sua 
responsabilidade por omissão é objetiva quando exista previsão legal específica, como é o 
caso da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei. 6.938/81, que inclui a pessoa 
jurídica de direito público no amplo conceito de poluidor, que responde objetivamente pelos 
danos que causar ao meio ambiente e a terceiros, art. 3º, IV, e art.14, §1º. De acordo com ÉDIS 

MILARÉ, quando o Estado é deficiente ou negligente, comissiva ou omissivamente, deve 
reparar a lesão de forma solidária, muito embora o degradador principal deva ser o primeiro 
acionado, como se tenta demonstrar na análise jurisprudencial a seguir. 

Inicialmente, será feita a análise de dois acórdãos que demonstram 
exemplificativamente como a questão da responsabilidade do Estado por omissão evoluiu na 
jurisprudência, modificando-se com o passar do tempo para considerar que o Estado, quando 
não for poluidor direto, seja responsável solidário, porém subsidiariamente chamado a reparar 
os danos (execução subsidiária). Trata-se do Recurso Especial 647.493-SC63, julgado em 
2004, e do Recurso Especial 1071.741-SP64, julgado em 2009. 

Ambos discutiram a responsabilidade civil ambiental do Estado por omissão mas 
enfrentaram a questão de forma diversa. Considera-se nesta pesquisa que as duas decisões 
examinadas representam evolução na jurisprudência relativa ao tema e que a decisão anterior 
inspirou a posterior, culminando no desenvolvimento teórico da questão, que aqui se 
considera mais adequado, como será demonstrado.  

O primeiro caso a ser analisado refere-se à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público Federal em face de diversas empresas mineradoras e da União Federal. Estes foram 
condenados solidariamente a recuperar a região degradada pela atividade mineradora, 
cabendo às empresas, poluidoras diretas, responsabilidade objetiva e ao Estado, 
responsabilidade subjetiva, pela doutrina da falha do serviço, faute du service. Não se discute 
que as empresas mineradoras devam arcar com os custos integrais dos danos causados.  

Neste caso, a União Federal buscou o afastamento da solidariedade pela qual se 
encontrava no polo passivo junto às empresas diretamente causadoras dos danos ao meio 
ambiente. Para tanto, utilizou o princípio do poluidor-pagador numa tentativa de demonstrar 
que, colocada no pólo passivo e obrigada a responder pelos danos ambientais, a sociedade 
estaria sendo duplamente prejudicada, uma vez por sofrer os danos ambientais e outra ao ser 

                                                           
63 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 647.493-SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Brasília. DJ 22/10/2007.  
64 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. 
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responsabilizada por danos aos quais não deu causa e dos quais não se beneficiou, o que 
chamou de “auto-indenização”.65 

O Ministro Relator avaliou os argumentos trazidos pela União e, não os considerando 
procedentes, confirmou a solidariedade entre o ente público e as empresas de mineração, com 
base no art. 942 do Código Civil de 2002.66 O Estado foi considerado omisso e, portanto, 
considerou-se ser sua responsabilidade subjetiva pela falha quanto ao dever de fiscalização de 
atividades extrativas de carvão mineral, o que representou descumprimento de obrigação 
legal, previsto na Constituição Federal, art. 225, §§§ 1º, 2º e 3º, no Decreto-Lei 227/67, art. 
1º, 3º, 47 e na Lei 7.805/89, art. 3º, 9º, 15, 18 e 19.67  

Na decisão em em comento considerou-se que, muito embora o Estado devesse 
responder pelo dano a que solidariamente concorreu por sua omissão, a responsabilização 
deveria ocorrer preferencialmente em face das empresas, sendo aquele chamado apenas 
posteriormente e no caso dos responsáveis principais não terem conseguido realizar a 
reparação. Desconsiderou-se, portanto, o argumento apresentado pela União quando esta 
defende que pelo princípio do poluidor-pagador o Poder Público estaria prejudicando a 
sociedade ao responder por danos ambientais realizados por empresas particulares. A decisão 
deste Recurso Especial é no sentido de que, havendo solidariedade, a União, a condição de 
poluidora indireta, deva figurar como responsável pela reparação do dano, tendo o dever de 
cobrar do poluidor direto o regresso do valor despendido.  

É neste ponto que o princípio do poluidor-pagador é bem aplicado, quando impede 
que a União se livre de responsabilidade que lhe é inerente, já que incorreu em omissão 
quando a lei impunha uma ação afirmativa no sentido de fiscalizar e controlar atividades tão 
sérias como o são as de mineração, mas, ao mesmo tempo, afirma que o Poder Público tem a 
obrigação de cobrar integralmente o valor que eventualmente vier a pagar.  

Já o Recurso Especial 1.071.741 versa sobre caso de ocupação ilegal por particular no 
Parque Estadual de Jacupiranga em São Paulo. O foco principal do Recurso Especial é a 
omissão do Poder Público no seu dever de fiscalização ambiental diante de uma situação de 
turbação e esbulho do bem público. 

Importante salientar que, nas palavras Ministro Relator HERMAN BENJAMIN, a 
fiscalização ambiental por parte do Poder Público é “indisponível, irrenunciável e 
imprescritível”.68 Tal posicionamento é baseado na Constituição Federal, arts. 225, 23, VI e 
VII, e 170, VI, assim como na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), 
arts. 2º, I e V, e 6º. Entende o Ministro que a turbação e o esbulho devem ser combatidos 
através do desforço imediato, de acordo com o art. 1210 do Código Civil de 2002 e justificado 
pelos princípios da autotutela, auto-executoriedade e presunção da legalidade dos atos 
administrativos.69 O desforço seria uma “obrigação inafastável e de índole vinculada”.70 

Com isso, resumidamente apresentado o Recurso Especial ora analisado, se faz 
possível entender como o Ministro HERMAN BENJAMIN pôde fixar seu entendimento de que a 
responsabilidade mesmo por omissão seja objetiva e solidária, inovando, entretanto, quanto à 
sua execução, como será apresentado adiante. Entende-se que a responsabilidade do Estado 
quando este incorre em omissão é objetiva, solidária e ilimitada. Sua execução, entretanto, 

                                                           
65 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 647.493-SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Brasília. DJ 22/10/2007. p. 
9. 
66“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo 
único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.” 
67 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 647.493-SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Brasília. DJ 22/10/2007. p. 
10 e 11. 
68 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p. 7. 
69 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p.13. 
70 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p.19. 
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será subsidiária à do devedor principal, na medida em que este, de acordo com o princípio do 
poluidor-pagador, é o poluidor direto. Nas suas palavras: 

A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo 
sob a condição de, como devedor-reserva, só ser chamado quando o degradador original, direto ou 
material (= devedor principal) não quitar a dívida, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou 
insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de 
cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934, do 
Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código 
Civil. 71 
A conclusão do caso concreto averiguou a omissão do Estado na medida em que este 

limitou-se a embargar a obra no Parque Estadual de Jacupiranga, não tendo adotado medidas 
administrativas mais eficazes e diligentes para sanar o dano ambiental, o que significa que 
tinha conhecimento do dano e ficou inerte.72 

O entendimento de que a execução por parte do Estado em casos de omissão do dever-
poder de proteção do meio ambiente seja subsidiária à do devedor principal constitui evolução 
jurisprudencial. De acordo com a solução encontrada, o Estado é devedor solidário mas não 
tem uma obrigação de pagar tão urgente quanto à que cabe aos poluidores diretos, garantida 
sua execução de forma subsidiária.73 

O Recurso Especial 604.725-PR74, julgado em 2003, comparado às duas decisões 
acima apresentadas, permite demonstrar exemplificativamente o avanço que o tema da 
responsabilidade civil do Estado alcançou. 

Trata-se de caso no qual o Estado do Paraná, a União e o Município de Foz do Iguaçu 
foram condenados a recompor o meio ambiente de área destruída correspondente à construção 
de uma via pública (Avenida Beira Rio) que ladearia o Rio Paraná em uma extensão de 7.620 
m, em área de preservação permanente. A decisão do Tribunal de origem exigiu além da 
paralisação da obra, o desfazimento daquilo que já estivesse construído, a recomposição da 
mata ciliar e a relocação da população assentada na referida área. O Estado do Paraná interpôs 
o Recurso Especial em análise afirmando sua ilegitimidade passiva, considerando que o 
repasse de verbas não seria suficiente para enquadrá-lo como legitimado, não existindo, em 
sua opinião, nexo causal que o ligasse ao dano ambiental. Em sede de Recurso Especial, o 
Ministro Relator considerou haver a responsabilidade do Estado com base em vários 
dispositivos constitucionais e legais, tais como: art. 23, VI, e art. 225, caput e parágrafos da 
Constituição Federal; arts. 3º, 6º,10, 11 e 14, §1º, da Lei 6.938/81. 

A omissão do Estado do Paraná em seu dever de proteção do meio ambiente não 
encontra escusas doutrinárias, legais ou jurisprudenciais, como se extrai do posicionamento 
do STJ quanto à questão. É possível perceber a vinculação do princípio do poluidor-pagador, 
mais uma vez tendo sido responsabilizado o poluidor, mesmo em solidariedade, protegendo o 
meio ambiente.  

Este Recurso Especial, julgado antes daqueles acima mencionados, é igualmente 
abrangente entre o particular e o ente estatal, sem considerar que este deveria ser chamado a 
responder em momento posterior ou, ainda, na qualidade de devedor solidário mediante 
                                                           
71 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p. 35 e 
36. 
72 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p.40. 
73 Esta interpretação jurisprudencial foi fundamentada na doutrina, afirmando-se que “Se é certo que ‘todas as 
atividades de risco ao meio ambiente estão sob controle do Estado e, assim sendo, em tese, o mesmo responde 
solidariamente pelo dano ambiental provocado por terceiros’, cautela deve existir para não se ‘adotar 
irrestritamente a regra da solidariedade do Estado pelo dano ambiental, pois responsabilizando irrestritamente o 
Estado quem está arcando com o ônus, na prática, é a própria sociedade’ (José Rubens Morato Leite e Patryck de 
Araújo Ayala, Dano Ambiental: Do Individual ao Coletivo Extrapatrimonial, 2ª edição, São Paulo, 2003, p. 
197)”. (STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 1.071.741-SP. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília. DJ 16/12/2010. p. 
35.). 
74 STJ. 2ª Turma. Recurso Especial 604.725-PR. Rel. Min. Castro Meira. Brasília. DJ 22/08/2005. 
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execução subsidiária. O Estado, assim qualificado, poderia figurar em qualquer ação de 
reparação de danos ambientais, por ação ou omissão e ser chamado a responder antes mesmo 
dos poluidores diretos. Portanto, após a análise dos três julgados então mencionados, observa-
se evolução jurisprudencial que tornou a responsabilidade civil do Estado nos casos de 
omissão mais criteriosa ao executá-lo subsidiariamente, sem, no entanto, diminuir sua 
responsabilidade. O que se vê na decisão de 200975 é uma preocupação em manter a 
possibilidade de o Estado – quando poluidor indireto – figurar no pólo passivo como devedor 
solidário, mas não permitir que este venha a solver a dívida antes dos poluidores diretos que 
efetivamente agiram para a ocorrência do dano, funcionando como devedor reserva. 

Portanto, os poluidores diretos são chamados a reparar o dano em primeiro lugar e o 
Estado fica na condição de devedor solidário e reserva, o que significa uma maior garantia 
para o meio ambiente e solução jurídica mais adequada, evitando-se, assim, a socialização dos 
ônus e a privatização dos bônus; exatamente o que se pretende com a aplicação do princípio 
do poluidor-pagador. 

Continuando a análise jurisprudencial consonante à responsabilidade do Estado por 
omissão, resta analisar os demais acórdãos sobre o tema. 

O Recurso Especial 28.222-SP76 foi interposto pelo Ministério Público de São Paulo 
em face do Município de Itapetininga pela poluição das águas do Ribeiro Carrito. O 
Município havia sido afastado da responsabilidade de reparação, tendo em vista o contrato de 
concessão do serviço de coleta de esgoto com a concessionária Sabesp. Em sede de Recurso 
Especial este entendimento foi reformado para reconhecer a legitimidade passiva do 
Município pois a mera concessão do serviço não afasta a responsabilidade deste, de acordo 
com o art. 23, inciso VI, da Constituição Federal.  

O princípio do poluidor-pagador não é mencionado no acórdão, mas a 
responsabilidade do Município juntamente à concessionária demonstra preocupação em 
reparar o dano causado e aumentar a segurança com relação à contraparte devida pelo 
poluidor. Não se pode considerar uma aplicação exímia do princípio já que este pretende mais 
do que apenas reparar o dano, possuindo faceta preventiva que raramente é aplicada. Cabe 
mencionar, ainda, que a Ministra Relatora foi voto vencido por acreditar que o Município de 
fato não teria responsabilidade já que existente o contrato de concessão. Muito embora tenha 
havido o voto da Ministra Relatora pela ilegitimidade do Município frente ao contrato de 
concessão, a decisão final entendeu pela manutenção daquele no pólo passivo, perfazendo o 
objetivo do poluidor-pagador em garantir que o meio ambiente seja protegido e os poluidores 
responsabilizados.  

O Recurso Especial 333.056-SP77 foi interposto pelo Ministério Público de São Paulo 
para reconhecimento da responsabilidade do Estado e do Município em regularizar o 
loteamento em área de mananciais do reservatório de Guapiranga. Os entes estatais alegaram 
ser ilógica sua responsabilidade já que não participaram ativamente da implantação do 
referido loteamento, assim como, o mero conhecimento de sua existência não seria motivo 
suficiente para se configurar a omissão quanto ao dever de proteção de áreas especiais como 
as de mananciais. Em sede de Recurso Especial, ficou comprovada a responsabilidade dos 
entes estatais tendo em vista a exigência constitucional dos arts. 225 e 30, VIII, da 
Constituição Federal, de que o Poder Público defenda o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Percebe-se que o princípio do poluidor-pagador mais uma vez foi aplicado, mesmo 
implicitamente, pois a omissão estatal foi responsabilizada, pela configuração do Estado como 
poluidor solidário. O poluidor que deve pagar diretamente, de acordo com o princípio do 
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poluidor pagador, é aquele que construiu o loteamento e causou o dano ambiental, mas junto a 
ele, como devedores solidários, estão Município e Estado. 

O Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 822.764-MG78 foi interposto pelo 
Estado de Minas Gerais contra decisão do STJ que reconheceu responsabilidade solidária do 
Estado pelos danos causados ao meio ambiente quanto à falha no dever de fiscalização. O 
Ministro Relator não reformou a decisão agravada, por ser inafastável o dever de vigilância 
estatal. Não se discute em profundidade o mérito da questão, mas foi mantido o entendimento 
já firmado pelo STJ de responsabilização do Estado e garantia de aplicação do princípio do 
poluidor-pagador.  

Outro acórdão no qual o STJ manteve seu posicionamento está presente no Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento 973.577-SP79. Este vai de encontro ao Agravo de 
Instrumento que reconheceu a legitimidade do Estado de São Paulo para figurar no pólo 
passivo da lide juntamente aos demais poluidores. O Ministro não reformou o acórdão 
recorrido, mantendo a responsabilidade solidária do Estado devido a sua conduta omissiva 
quanto à fiscalização.  

Os dois julgados acima analisados consideram o Estado solidário ao poluidor direto 
sem previsão de subsidiariedade com relação ao cumprimento da obrigação de reparar os 
danos. Como se verá adiante, apesar de estar de acordo com o princípio do poluidor-pagador 
por não deixar o ente estatal sem responsabilização, não se coaduna tão bem ao princípio 
tendo em vista responsabilizar de igual maneira agentes privados, que têm o lucro como 
objetivo, aos agentes públicos, que, quando agem omissivamente, não tem a degradação como 
finalidade ou fonte de renda. Por isso, compreende-se que a solidariedade com execução 
subsidiária parece atender melhor aos objetivos do princípio do poluidor-pagador. 

O Recurso Especial 1.266.920-PR80, trata de tentativa da União de reconhecimento de 
sua ilegitimidade passiva quanto aos danos ambientais referentes a áreas de preservação 
permanente no entorno dos rios Sem Passo e Mourão, no Município de Campo Mourão, 
Paraná. A União se manifestou pela ilegitimidade passiva tendo em vista a alegada 
descentralização de sua responsabilidade mediante criação do IBAMA, com a qual o Ministro 
Relator não concordou, determinando a competência da União e a manutenção da decisão 
recorrida. 

O Recurso Especial 1.113.789-SP81 foi interposto pelo Ministério Público de São 
Paulo buscando a responsabilização do Município de São Paulo pelo parcelamento do solo em 
desconformidade com a Lei 6.766/79. O Tribunal de origem havia retirado o Município do 
pólo passivo da ação baseado na argumentação deste sobre a responsabilidade ser do loteador 
que direta e ilegalmente causou danos ao meio ambiente. Como já demonstrado, o fato de não 
de não participar diretamente no dano causado não exige do Estado do seu dever de 
fiscalização e proteção do meio ambiente. 

O Recurso Especial 1.195.421-RJ82 trata do caso do restaurante Porcão Rio’s, 
localizado no Parque do Flamengo, que realizou obras em suas instalações, tombadas como 
patrimônio histórico. O Município do Rio de Janeiro foi condenado a reparar os danos 
causados juntamente com o Porcão Rio’s e buscou em Recurso Especial demonstrar sua 
ilegitimidade passiva. No entanto, o STJ entendeu pela responsabilidade do Município do Rio 
de Janeiro, tendo em vista que a mera notificação do proprietário do restaurante não é medida 
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suficiente para completar suas obrigações enquanto proprietário de direito do local e ente 
responsável pela sua fiscalização e proteção.  

No Agravo Regimental no Recurso Especial 1.001.780-PR83 o STJ negou provimento 
aos pedidos do Município de Campo Mourão, no Estado do Paraná, IBAMA e aos 
particulares proprietários das áreas degradadas. O STJ entendeu que a responsabilidade é 
solidária entre todos os envolvidos, sejam particulares ou entes estatais, ressalvada a 
subsidiariedade destes últimos quanto ao dever de reparação.  

O Recurso Especial 1.236.863-ES trata do caso “Melathion” no qual o Município de 
Serra, o Estado do Espírito Santo e a Funasa foram condenados pela utilização de substância 
química altamente tóxica que causou a contaminação de um posto de saúde no referido 
Município. Neste Recurso Especial, a Funasa busca sua ilegitimidade passiva quanto ao 
episódio. A atuação do supervisor técnico da Funasa foi considerada determinante para a 
ocorrência do dano, além de comissiva, o que já afastaria a questão relativa à culpa ou dolo. O 
Ministro HERMAN BENJAMIN manteve a sentença que condenou a Funasa solidariamente aos 
demais responsáveis, considerando irrefutável o nexo de causalidade entre a conduta do 
supervisor técnico e as consequências danosas à saúde pública.  

Percebe-se da análise destes julgados que o ente estatal não encontra escusas para se 
omitir quando tem poder-dever de proteger o meio ambiente. Como se observou, a mera 
notificação ou embargo de obra considerada danosa não é suficiente para suprir o dever 
estatal e já configura omissão. O Estado deve, de acordo com a análise jurisprudencial neste 
tópico empreendida, responder solidariamente ao poluidor direto, mediante execução 
subsidiária. 
4. Conclusão 

A análise doutrinária do princípio do poluidor-pagador revelou um distanciamento 
entre autores estrangeiros e nacionais quanto à pertinência da associação da responsabilidade 
civil ao princípio do poluidor-pagador. Viu-se que predomina na doutrina brasileira o 
entendimento de que a responsabilidade civil é também orientada pelo princípio do poluidor-
pagador, configurando importante mecanismo de efetivação da faceta reparatória do mesmo. 
Como se pôde perceber da análise da jurisprudência do STJ, o princípio do poluidor-pagador 
tem sido cada vez mais aplicado e foi responsável pelo aperfeiçoamento da responsabilidade 
civil em matéria ambiental. Foi possível observar a evolução da proteção ambiental conforme 
o referido princípio foi melhor e mais aplicado, modificando e pacificando entendimentos 
mais protetivos do meio ambiente. 

A pesquisa jurisprudencial também demonstrou que a quase totalidade de julgados 
expressa o caráter reparatório do princípio do poluidor-pagador, havendo, por outro lado, uma 
subutilização do princípio em sua faceta preventiva; donde se percebe que ainda existe espaço 
para a aplicação deste princípio na concretização de instrumentos jurídicos que busquem a 
prevenção dos danos ambientais (e.g. licenciamento ambiental, tributação ambiental etc.).  

Entende-se, portanto, ser possível – e desejável – uma aplicação mais ampla do 
princípio do poluidor-pagador por parte dos tribunais, que inclua todos os seus objetivos, além 
do reparatório também o preventivo. Espera-se, assim, que a proteção do meio ambiente se dê 
da forma mais completa possível. 

O estudo dos grupos temáticos definidos revela resultados importantes acerca da 
aplicação do poluidor-pagador, como, por exemplo, nos temas estudados nesta pesquisa. 
Pode-se afirmar que o reconhecimento do princípio do poluidor-pagador – dentre outros 
fundamentos – foi decisivo na construção e reconhecimento pelo STJ da: (i) teoria do risco 
integral como teoria orientadora de responsabilidade civil por danos ambientais e (ii) do 
reconhecimento e consolidação dos danos ambientais extrapatrimoniais individuais e difusos; 
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(iii) responsabilidade civil do estado por omissão por danos ambientais ser objetiva e 
solidária, mas de execução subsidiária, como forma de evitar a privatização de bônus e a 
coletivização de ônus.  

Pode-se dizer, portanto, que foi bastante positiva e significativa a influência do 
princípio do poluidor-pagador na busca por uma maior proteção do meio ambiente, na medida 
em que auxiliou a evolução jurisprudencial em prol da prevenção e, em especial, da reparação 
dos danos ambientais. Espera-se que este desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial 
promova também na prática uma maior internalização das externalidades ambientais 
negativas, retirando, consequentemente, este peso da coletividade, trazendo a 
responsabilidade para o poluidor principal e, finalmente, garantindo a efetividade ao direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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