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São novos os ventos, no novo tempo, verdes de mudança... 

A reflexão necessária sobre a Responsabilidade Civil Ambiental, por dano ambiental em tempos de 

Pandemia é necessária, pois, a Pandemia foi noticiada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 

em março (11/03/2020), como pandemia, mas inicialmente, foi veiculada como “Emergência de 

preocupação Mundial” em janeiro, (30/01/2020). Teve no Brasil o 1º caso confirmado em 

26/02/2020. Hoje é 05 de junho, (Dia mundial do Meio Ambiente) já conta com mais de 34 mil 

mortos. Ao final da Pandemia...não sabemos os números, mas com certeza, serão cruéis. E, o 

direito ambiental nesse contexto, já sofreu e sofrerá muitos impactos e ajustes nesse novo 

momento. 

E é essa a reflexão que trago sobre a Responsabilidade Civil Ambiental, pois no Brasil a 

Responsabilidade Ambiental, por dano ambiental é objetiva, baseada na Teoria do Risco Integral, 

ou seja, não admite excludentes, como a força maior, caso fortuito... E, a natureza jurídica da 

pandemia é considerada um “Desastre Biológico”, logo uma excludente, e aqui é necessário o 

primeiro repensar....  

Assim no Brasil 3 fundamentos jurídicos merecem menção: O primeiro, da Constituição Federal de 

1988 - Artigo 225 §3º: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados”. Ou seja, essa é a tríade de responsabilidade: penal, 

administrativa, (Lei 9.605, dos Crimes e das Infrações Administrativas de 1998) e civil, com a 

obrigação de reparar os danos causados, sendo que essa reparação deverá ser o mais completa 

possível, em recompor-restabelecer o status quo ante do meio ambiente, indenizar, e compensar.  

O segundo da Lei 6.938 de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, Artigo 14:  “Sem prejuízo 

das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: § 1º “Sem obstar a aplicação das 

penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade”. Ou seja, os transgressores-poluidores, são obrigados a reparar e indenizar os danos, 

tanto ao meio ambiente como a terceiros, em razão da atividade (e não a culpa) exercida.  



O terceiro do Código Civil Brasileiro de 2002, Artigo 927: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. “Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. Ou seja, o Caput do artigo 927 diz respeito a responsabilidade civil geral, mas 

o que vincula à seara ambiental é o parágrafo único, quando menciona a obrigação de reparar o 

dano, nos casos especificados em lei, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ou, pela 

atividade de risco. 

Por outro lado, outro fundamento importante, no âmbito da União Europeia, é da Diretiva 35 de 

2004 que fixou um “Regime Jurídico de Responsabilidade por danos ambientais” para os 27 países 

que a integram, e que já internalizaram essas orientações. Esse Impacto pandêmico também 

poderá ser sentido por esses países desenvolvidos, muito embora, não possamos comparar pura 

e simplesmente contornos e realidades distintas.  

Volto ao contexto brasileiro, com uma das decisões mais importantes do STF (Supremo Tribunal 

Federal) em matéria ambiental, que foi concluído em 17/4/2020, no “auge da pandemia” em sessão 

virtual, o julgamento do Recurso Extraordinário 654.833, de relatoria do Ministro Alexandre de 

Moraes, na qual, foi fixada a TESE, (extremamente controversa) da “Imprescritibilidade da 

pretensão pela reparação civil de dano ambiental”, cuja origem, foi uma Ação Civil Pública de 

reparação por danos materiais, morais e ambientais, em razão da extração de madeira ilegal, entre 

1981 a 1987, em área indígena Ashaninka-Kampa no Estado do Acre. (Portanto anterior a CF/88). 

Aqui um segundo repensar... 

E que guarda relação com o desmatamento atual, da Amazônia, que sempre existiu, mas agora 

realizado em vergonhosa e larga escala, e com grande repercussão internacional, justamente em 

tempos de pandemia, o que é uma afronta, é ultrajante, é inaceitável. Aqui um terceiro repensar...  

Aguardamos por ora, o Acórdão e os votos dos Ministros, para que em termos práticos possamos 

verificar os limites e os efeitos diretos e indiretos da imprescritibilidade da pretensão pela reparação 

civil de dano ambiental, dano ambiental esse, entendido no sentido lato, ao meio ambiente natural, 

ao artificial, ao cultural e ao do trabalho e social.  

Pois o STF, ao fixar em Repercussão Geral - tema 999 a TESE, reconhece que os danos ambientais 

são imprescritíveis, todavia, alguns aspectos serão objeto de reflexão, depois da publicação do 

acórdão, que pode levar meses, como por exemplo: se a imprescritibilidade alcança ou não os 

danos individuais e na modalidade direta e indireta para danos individuais ou coletivos; se a 

imprescritibilidade alcança apenas danos já ocorridos, ou também os chamados danos futuros; e 

ainda se a aplicação da imprescritibilidade do dano ambiental será também para os casos em que 



a conduta lesiva ocorreu antes da promulgação da Constituição Federal em 1988. Em razão de 

muitos países como Portugal, adotar a regra de prescrição para danos ambientais em 30 anos, ou 

a França, 10 anos, ou ainda, países como Chile e México adotarem marcos temporais. Ou 

contrariamente como Equador, que tem o dano ambiental por imprescritível. Aguardemos os exatos 

limites, visto que a imprescritibilidade é exceção no Brasil, em algumas hipóteses. E aqui, um último 

repensar... 
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