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1 INTRODUÇÃO  

Em um primeiro momento é necessário analisar a legislação ambiental que prevê a 

vida em primeiro lugar e em todas as suas formas, pois no caso de dúvidas, decide-se em 

favor ao meio ambiente em prol da vida, e assim leva-se em consideração que todos são 

sujeitos de direito, primando-se pela vida em todas as suas formas, como humana, água, solo, 

fauna, flora, ar entre outros.    

Cresce de importância inserir a educação ambiental nesse contexto, onde deve estar 

presente em todos os níveis de educação, observado assim, o aspecto educacional, que 

conjuntamente procura resguardar profissionais habilitados para sensibilizar a sociedade no 

tocante aos profundos impactos ambientais que estão ocorrendo em todo planeta terra.   

No entanto existem diretrizes a serem seguidas pelo Estado, logo traçando caminhos 

para efetuar ações em prol da efetividade e das legislações vigentes, cabendo essa 

responsabilidade ambiental em três esferas, sendo elas: União, Estados e Municípios.   

As legislações brasileiras referem-se as questões ambientais por disciplinar e abranger 

as mais diversas situações de degradação ambiental que possam ocorrer, vindo a tronar-se a 

mais acessível, confiável e coerente linha de pensamento a ser trilhado para que a proteção 

ambiental ganhe maior efetividade.     
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O direito ambiental no Brasil foi estabelecido como ramo autônomo do direito, 

juntamente com a publicação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
3
. Cabe ressaltar 

que a legislação ambiental brasileira é uma das mais completas, sendo criada com a finalidade 

de proteger o meio ambiente contra a exploração dos recursos naturais.     

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

No desenvolvimento desse estudo foi sustentada através de uma revisão bibliográfica 

de autores que demonstram notório saber jurídico sobre o tema em questão, tendo como 

indicativo o método dedutivo, também denominado como hipotético por alguns 

doutrinadores. Com essa sustentação buscou-se fundamentar em leituras e fichamentos de 

autores que abordam a questão do meio ambiente equilibrado.   

   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conceituar o direito ambiental torna-se difícil para alcançar o objetivo aqui proposto, 

pois deve-se constar alguns conceitos trazidos pela doutrina para fundantar a problemática da 

responsabilidade do Estado pelos danos ambientais decorrentes de práticas lesivas ao meio 

ambiente.     

A Constituição de 1988 foi portanto a primeira a tratar efetivamente e deliberadamente 

da questão ambiental, onde as leis são esparsas bem como retalhadas para atingir a proteção 

integral que está sendo afetada nas diversas razões. Observa-se que a responsabilidade civil 

ambiental e penal ambiental tem previsão constitucional no art. 225, §3º da CF/88
4
. No 

entanto, a responsabilidade civil ambiental está prevista no art. 14, §1º da Lei nº 6.938/80
5
, 

que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Em relação a responsabilidade penal 

ambiental foi regulada pela Lei dos Crimes Ambientais
6
.   
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Contudo identificam-se bem avançadas e elaboradas leis ambientais referentes ao 

objetivo que elas se propõem, no entanto tornan suas execuções falhas por fatores diversos 

que inviabilizam a aplicação destas, tornando-se assim ineficazes frente as infringências 

ambientais.     

O texto busca verificar a responsabilidade do Estado pelos danos ambientais tendo em 

vista que o mesmo é um dos principais responsáveis pela proteção e fiscalização do meio 

ambiente, identificando quais são os requisitos para que se possa responsabilizar o Estado 

pela deficiência de sua fiscalização, como também subsidiariamente identificar as leis 

existentes e as doutrinas referentes ao tema referenciado, compreendendo assim os vários 

conceitos sobre direito ambiental, e das leis e questões do meio ambiente, Estado e sociedade, 

onde são detectadas as responsabilidades do Estado pelos danos ambientais.   

Assim ensina Nogueira (2009, p. 3) que, “não resta dúvidas que a atuação estatal 

fornece um risco natural a ser imposto aos seus administrados. Risco este passível de 

indenização, independentemente de se verificar a culpa, caso haja algum prejuízo. Portanto, 

somente na relação de regresso entre o Estado e seus agentes, que por dolo ou culpa deram 

origem ao evento danoso, a responsabilidade é subjetiva”.   

Para Sirvinskas (2010, p. 38), “[...] o Direito Ambiental é a ciência jurídica que estuda, 

analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, 

tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida do 

planeta”. 

A responsabilidade do Estado pelos danos ambientais e o dever em fiscalizar e 

proteger o meio ambiente são atribuições Constitucionais previstas. Para tanto, sempre se 

torna muito discutível ode qual responsabilidade se refere, pois esse estudo procura essa 

responsabilidade sobre o Estado, e como ela se processa frente ao caso concreto.   

Essa pergunta poderá ser respondida inicialmente da seguinte forma: É possível a 

responsabilização do Estado de forma objetiva, ou seja, sempre que comprovados o dano e o 

nexo causal, independentemente de culpa, sendo que essa responsabilidade pode ser tanto 

omissiva ou comissiva; Também o Estado pode ser responsabilizado solidariamente pelos 

danos ambientais provocados por terceiros, porque eles tem o dever de fiscalizar e impedir 

que tais danos aconteçam.   



 

A defesa e a proteção ao meio ambiente é antes de tudo uma obrigação do Estado e da 

coletividade, por ser um bem comum do povo, conforme prevê o art. 225
7
 da CF/88. No 

Brasil tem-se consolidado no sentido de que a responsabilidade recaia solidariamente a 

qualquer um daqueles que tenham de alguma forma contribuído para o dano ambiental, 

ficando evidente o dever do Estado em fiscalizar e orientar a sociedade sobre a preservação do 

meio ambiente. 

Após esse reconhecimento, o direito fundamental a um meio equilibrado foi 

normatizado na Carta Maior, onde Milaré (2009, p. 154) descreve que:   

Já o art. 225, que preenche o capítulo do Meio Ambiente, chega a explicitar o bem 

comum como causa e, ao mesmo tempo, decorrência do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Neste sentir, vê-se com clareza meridiana que o “bem 

de uso comum do povo” gera a sua felicidade e, simultaneamente, é produzido por 

ele – o mesmo povo -, porquanto esse bem difuso deve ser objeto da proteção do 

Estado e da própria sociedade para usufruto de toda a nação.  

 

Como na maioria dos incidentes não se sabe quem provocou o dano ambiental, 

indispensável se faz o estabelecimento do vínculo de solidariedade entre os agressores, pois é 

necessário entender que a solidariedade reserva para o Estado não só o direito, mas também o 

dever de buscar de forma regressiva a responsabilidade do causador direto do dano. 

Nesse viés Milaré (2009, p. 815) conceitua direito ambiental como, “[...] o complexo 

de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações”. Já para Carvalho (2001, p. 126), o 

direito ambiental significa, “[...] o conjunto de princípios, normas e regras destinados à 

proteção preventiva do meio ambiente, à defesa do equilíbrio ecológico, à conservação do 

patrimônio cultural e à viabilização do desenvolvimento harmônico e socialmente justo, […]. 

Diante de tais considerações é possível compreender-se a responsabilização do Estado, 

no qual se dá a responsabilidade objetiva por dano ambiental, prescindindo de culpa ou do 

dolo para seu acontecimento, bastando provar a existência do dano ou nexo de causalidade 

com o ato Estatal.    

A responsabilidade do Estado encontra seu principal fundamento jurídico no artigo 37, 

§ 6°, da CF/88
8
. Contudo segundo Sirvinskas (2010, p. 264) destaca que, 
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[...] a adoção da teoria objetiva pela legislação nacional é um importante marco para 

a efetiva proteção do meio ambiente, pois em razão da extrema dificuldade da 

comprovação da culpa do agente causador da poluição, fatalmente o acolhimento da 

teoria subjetiva ensejaria a ausência da sua responsabilização, fomentando a 

degradação ambiental.  

 
 

A questão ambiental como direito fundamental traz um profundo e complexo campo 

de discussões a respeito de sua efetividade perante as legislações ambientais vigentes. Diante 

dessa questão, Chagas (2006, p. 180) afirma que, “[…] é imprescindível analisar como se 

comporta o instituto da responsabilidade civil do Estado nos países que desfrutam de maior 

destaque no cenário jurídico mundial”.  

Em relação a responsabilidade do agente infrator do meio ambiente, ainda existe a 

responsabilidade solidária. Nesse sentido Medeiros (2014, p. 4) preescreve que, “decorrência 

disto é a legitimidade passiva solidária de todo aquele que contribuir, direta ou indiretamente, 

para a degradação ambiental, ou seja, a pessoa física que emanou o ato também é responsável 

solidariamente à pessoa jurídica pela qual atuou”.   

Ainda em relação ao direito de um meio ambiente equilibrado, vale lembrar que o 

impacto ambiental é definido pelo art. 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
9
 de 

forma abrangente. Diante dessa definição, Santos (2013, p. 3) identifica que, “os direitos e 

interesses difusos são direitos de terceira dimensão, ligados à "solidariedade". Dentre eles se 

destaca o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com vistas a propiciar uma 

sadia qualidade de vida a todos”.    

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

Esse tema em questão remete a realidade de um Estado omisso em questões de direito 

ambiental, principalmente na questão da responsabilidade civil por sua omissão diante dos 

impactos ambientais que ocorrem nas diversas regiões do Brasil. Esse aspecto gerador de 

conflitos e julgamentos trouxeram através das legislações presentes, cientístas, doutrinas de 

renomados pesquisadores e outros ambientalistas, bem como o entendimento jurisprudencial, 
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II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;  

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:  

[…]. 



 

levam a entender que o Estado poderá ser responsabilidado pela sua falta de efetividade nas 

infringências ambientais, decorrente da ação antrípica no meio ambiente.   

Contudo, vale lembrar que quando se fala em responsabilidade, onde por intermédio 

da responsabilidade subjetiva o Estado, entendendo-se assim a culpa administrativa por seus 

atos que deixou de realizar e/ou seu serviço não está sendo realizado corretamente.  

Em outro viés, quando o Estado tem o dever de prestar um serviço que atenda a quem 

é de direito, e por um caso natural venha a deixar de cumprir a finalidade do serviço, caberá 

ao Estado reestabelecer esse serviço, uma vez que possui poder garantidor da segurança e da 

proteção ambiental. 

Com essa constante preucupação com o meio ambiente, a omissão por parte do Estado 

demonstram uma falha no sistema protetivo cujo direito é coletivo, pois devido essa falta de 

proteção ambiental, somando com a poluição em todos os sentidos, elevam ao status de 

degradação do planeta, onde o fruto dessa consequência é o descontrole ecológico dos seres 

vivos, afetando a vida nos mais remotos habitats do planeta.  
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