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ROL DE CATEGORIAS 
 

Causalidade Possibilística: Nexo causal sustentado na teoria das possibilidades, de 

Zadeh, utilizado para densificar o princípio precaucional ambiental, incorporando a 

incerteza à equação responsabilizatória, fazendo uso de inferências, graus de 

pertinência, verdades aproximadas, sistemas especialistas permitindo, com isso, 

sindicar o conteúdo decisional. 

Dano: É toda desvantagem que experimentamos em nossos bens jurídicos 

(patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição), 

do que resulta o direito de uma reparação em pecúnia sempre que decorrente da 

conduta (comissiva ou omissiva) de alguém.1 

Direito Ambiental: Ramo do direito positivo difuso que tutela a vida humana com 

qualidade através de normas jurídicas protetoras do direito à qualidade do meio 

ambiente e dos recursos ambientais necessários ao seu equilíbrio ecológico.2 

Lógica: Parte da filosofia que se ocupa das formas do pensamento e das operações 

intelectuais.3   

Lógica Fuzzy (ou difusa): Conjunto de métodos baseados no conceito de conjunto 

difuso (fuzzy set) e operações difusas, que possibilita o modelamento realista e flexível 

dos sistemas.4 

Meio Ambiente: É a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas5, ou 

ainda, em sua definição legal, é o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas.6 

 
1 ALVIM, J. E. Carreira. Reflexões sobre a responsabilidade civil médica. A tutela antecipada na 
ação de reparação. Erro médico. ADV – Seleções Jurídicas (COAD), São Paulo, edição especial, v. 3, 
p. 40-43, abr./2004. 
2 PIVA, Rui. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000. 
3 MATEOS, Josep Joan Moreso i. Lógica, argumentación e interpretación en el derecho. 4 
reimpresion. Barcelona: Editorial UOC, 2016. 
4 OLIVEIRA JÚNIOR, Hime Aguiar. Lógica difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1999. 
5 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
6 Artigo 3º, inciso I da Lei n. 6.938/1981. 



 
 

 
 

Nexo de Causalidade: Na responsabilidade civil, é também denominado nexo 

etiológico ou relação de causalidade, derivado das leis naturais, configurando-se no 

liame que une a conduta do agente ao dano.7 

Perda da Chance: Constitui-se numa técnica, num método decisório 

teleologicamente concebido pela jurisprudência francesa para contornar um problema 

concreto atinente à responsabilidade civil quando em discussão a reparação dos 

interesses sobre eventos aleatórios.8 Também denominada perda de chance, perda 

de oportunidade e sinônimos. 

Possibilidade: Refere-se ao grau de facilidade com o qual uma variável assume um 

determinado valor, trabalhando com o conceito de imprecisão, ao passo que a 

probabilidade lida com a noção de chances (a probabilidade determina a chance de 

uma variável assumir um valor). Logo, ambas – possibilidade e probabilidade – 

dedicam-se ao estudo e trato da incerteza, mas o fazem adotando abordagem 

diversa.9 

Probabilidade: É a medida estatística que mede o grau de incerteza da ocorrência 

de um determinado fenômeno.10 

Responsabilidade Civil: É a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar 

o dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, 

de pessoa por quem ele responde, ou de fato ou coisa ou animal sob sua guarda 

(responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade 

objetiva).11  
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RESUMO 
 

A presente Tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa Direito Ambiental, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade e arquiteta arranjos científico-jurídicos para o 

enfrentamento da incerteza em sociedades complexas. Seu propósito é auxiliar no 

adequado cumprimento da ordem superior inserida nas Cartas nacionais do Brasil e 

da Espanha, eis que em ambas é determinado seja o meio ambiente, valor 

fundamental, preservado. Para tanto, foram propostas duas leituras do tema, ambas 

ofertadas pelo direito civil responsabilizatório: uma preventiva e outra precaucional. A 

primeira, tecida a partir do estudo da teoria da perda de oportunidades, discute o 

surgimento de um novo tipo de dano (a chance desperdiçada em si mesma 

considerada) e de uma causalidade parcial ou probabilística. A segunda, promove o 

encontro do princípio da precaução com a teoria dos conjuntos fuzzy. Disso surgiu 

uma causalidade-ambiental-possibilística qualificada pela lógica difusa, capaz de 

promover medidas precaucionais cientificamente justificadas e, portanto, sindicáveis. 

Enfim, é promovida a ressignificação do nexo causal e a admissão de outro nível de 

certeza responsabilizatória vê-se inserida nos domínios do direito de danos, agora 

por efeito da lógica difusa. 

Palavras-chave: responsabilidade civil; lógica fuzzy; direito ambiental; causalidade 

probabilística; causalidade possibilística. 
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ABSTRACT 
 

This Doctoral Thesis is inserted in the research line Environmental Law, 

Transnationality and Sustainability and designs scientific-legal arrangements for 

coping with uncertainty in complex societies. Its purpose is to assist in the proper 

fulfillment of the superior order inserted in the Constitutions of Brazil and Spain, since 

both establish that the environment, a fundamental value, should be preserved. To this 

purpose, two readings on the subject were proposed, both offered by the civil liability 

law: one preventive and the other precautionary. The first, arising from the study of the 

lost chance theory, discusses the emergence of a new kind of damage (the wasted 

chance itself) and a partial or probabilistic causality. The second promotes the meeting 

of the precautionary principle with fuzzy set theory. From this, possible environmental-

causality emerged, qualified by fuzzy logic, capable of promoting scientifically justified 

precautions and, therefore, contestable. Finally, the resignification of the causal link is 

promoted and the admission of another level of liability is inserted in the domains of 

the right to damages, now due to the fuzzy logic. 

 

Key words: civil liability; environmental law; probabilistic causality; possible causality. 
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RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral se inserta en la línea de investigación Derecho Ambiental, 

Transnacionalidad y Sostenibilidad y arquitecta arreglos científico-legales para hacer 

frente a la incertidumbre en sociedades complejas. Su finalidad es ayudar en el 

cumplimiento adecuado del orden superior insertado en las Cartas Nacionales de 

Brasil y España. En ambos se determina la preservación del medio ambiente, valor 

fundamental. Con este fin, se propusieron dos lecturas sobre el tema ofrecidas por la 

responsabilidad civil: una preventiva y otra precaucional. El primero, tejido a partir del 

estudio de la teoría de la oportunidad perdida, analiza la aparición de un nuevo tipo 

de daño (la oportunidad desperdiciada en sí misma considerada) y una causalidad 

parcial o probabilística. El segundo promueve el cumplimiento del principio de 

precaución con la teoría de conjuntos fuzzy. De esto surgió una causalidad-ambiental-

posibilística calificada por la lógica difusa, capaz de promover precauciones 

científicamente justificadas y, por lo tanto, sindicables. Finalmente, se promueve la 

resignificación del vínculo causal y se inserta la admisión de otro nivel de 

responsabilidad en los dominios del derecho de daños, ahora debido a la lógica fuzzy. 

Palabras-clave: responsabilidad civil;  lógica difusa; derecho ambiental; causalidad 

probabilística; causalidad posibilística. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo investigatório da presente Tese de Doutorado consiste em analisar 

a aptidão das técnicas da probabilidade (pelo viés da perda da chance) e da 

possibilidade (a partir da lógica fuzzy) à ressarcibilidade civil mais eficaz do dano 

ambiental, com a aplicação da singular causalidade precaucional-ambiental-

possibilística qualificada pela lógica difusa. 

O objetivo institucional do texto, lado outro, é a obtenção do título de Doutor 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica – CDCJ – vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – CPCJ – da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

Como justificativa de pesquisa destaca-se a percepção do esgotamento da 

racionalidade do sistema12 jurídico, o que se caracteriza pela (mas não só13) dispersão 

de interesses, assimetria cultural e, no caso brasileiro em particular, pela marcante 

estratificação social. Além da inadequação da estrutura normativa14 às novas formas 

de riqueza15, experimenta-se, no que aqui interessa, a aparente disfuncionalidade dos 

mecanismos legais destinados à efetiva responsabilização civil daqueles que causam 

prejuízos ou danos16 a outrem, assim especialmente no que respeita à danosidade 

ambiental17, sabidamente difusa, por vezes de difícil caracterização, nomeadamente 

 
12 Adotou-se aqui a definição exposta por Canaris, entendendo o sistema como "uma ordem teleológica 
de princípios gerais de Direito". CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de 
sistema na ciência do direito. Tradução de A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p.103. 
13 A "inflação" legislativa, apontam, teria contribuído eficazmente à desvalorização do instrumental 
normativo.  FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica. São Paulo: Malheiros, 
1996.  
14 Interessante estudo acerca dos "casos difíceis" e da "nova interpretação" constitucional que se lhes 
dá - a contar da identificação de três grandes situações geradoras, a saber, ambiguidade da linguagem, 
desacordos morais razoáveis e colisões de normas constitucionais ou de direitos fundamentais - pode 
ser encontrado em BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. 2 
reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.36-38. 
15 ENZWEILER, Romano José. Os desafios de tributar na era da globalização. Florianópolis: 
Diploma Legal, 2000. 
16 "Todo daño provoca un prejuicio, y todo prejuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se 
considera daño el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto 
ajeno; y por prejuicio, la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de 
obtenerse". TORRES, Guillermo Cabanellas de. Diccionario jurídico elemental. 19 ed. Buenos Aires: 
Heliasta, 2008, p.108. 
17 O termo “ambiente” tem origem latina – ambiens, entis: que rodeia. Entre seus significados 
encontramos “meio em que vivemos”. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 
26 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p.54. 
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quanto ao dano e à prova do nexo de causalidade. 

 Em que pese a qualidade e abrangência do texto constitucional no particular18, 

e das várias leis (materiais e processuais)19 sobre o tema, formando uma espécie de 

microssistema legislativo-ambiental, o fato concreto é que a efetiva responsabilização 

dos ecolesantes mostra-se ainda distante, até porque vem o direito difuso estruturado 

a partir da “transindividualidade real ou essencial ampla, indeterminação de seus 

sujeitos, indivisibilidade e indisponibilidade, vínculo apenas fático a unir os sujeitos, 

ausência de unanimidade social (o que os diferencia do interesse público) e 

ressarcibilidade indireta”.20  

Como dito pela boa doutrina, “a proteção do meio ambiente é informada por 

uma série de princípios que a diferenciam da vala comum dos conflitos humanos”21, 

possuindo ele (o meio ambiente) inegável dimensão intergeracional, falando-se 

mesmo por isso na mudança do eixo dos direitos e interesses calcados no 

antropocentrismo para algo com pretensões holísticas. Assim, por exemplo, 

comentam alguns estar-se formando um verdadeiro Estado Socioambiental22 fundado 

no ecocentrismo23. 

Assim, dada a importância original que assumiu o direito ambiental em razão 

da emergência da vida, há ainda muito a pesquisar sobre as possibilidades do direito 

responsabilizatório como auxiliar ativo na preservação ambiental. Estudar e propor 

métodos não convencionais para a abordagem da causalidade e da danosidade 

 
18 Artigo 225 da Constituição Federal. 
19Assim prevê a Lei n. 6.938/1981, em seu artigo 14, §1º: “Sem obstar a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 
por danos causados ao meio ambiente”. 
20 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A insurreição da aldeia global contra o processo 
civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do 
consumidor. Brasília: BDJur. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8688. Acesso 
em 20/11/2016, p. 27. 
21 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e.  A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília: BDJur. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em 20/11/2016, 
p. 20. Para uma alentadora e profunda incursão sobre os “princípios ambientais”, consultar a obra de 
SARLET, Info Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014. 
23 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito em governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8688
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
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ambiental, como a probabilidade (perda da chance) e a possibilidade (lógica fuzzy), é 

este o desenho da tese agora apresentada.  

 Diante da sofisticação dos instrumentos de destruição do meio ambiente e da 

repetida defraudação dos usuais mecanismos de controle, como sucedeu, por 

exemplo, no episódio envolvendo o ludíbrio dos softwares destinados ao teste de 

emissão veicular24, tem-se como inadiável o repensar dos conceitos de dano e nexo 

causal, a fim de emprestar efetividade à proteção ambiental em tempos de incertezas 

e vaguidades.  

 Vale registrar a inexistência, seja na literatura ou na jurisprudência brasileiras, 

de qualquer referência explícita à aplicação da teoria da possibilidade à luz da lógica 

fuzzy à responsabilidade civil-ambiental. 

Quanto à estrutura, encontra-se o texto organizado em quatro capítulos que 

se articulam claramente. No primeiro, cuida-se de apresentar a causalidade 

probabilística, exemplificando-a com a teoria da perda de uma chance. No segundo, 

passa-se à análise de uma assim denominada causalidade possibilística, veiculada 

pela lógica difusa. No terceiro, investiga-se o dano ambiental, sua inegável 

fundamentalidade normativa, apresentando-se os métodos responsabilizatórios 

tradicionais e a oportunidade de criação de um sistema jurídico específico de resposta 

(precaucional) à danosidade ambiental. No quarto, reúnem-se os elementos dos dois 

primeiros capítulos (causalidades probabilísticas e possibilísticas) com o conteúdo 

ambiental.  

De efeito, na primeira parte do texto promoveu-se a investigação do direito de 

danos25 e análise da evolução da responsabilidade civil, vinculando o tema às 

modificações tecnológicas, sobretudo naquilo que se refere à criação das diversas 

teorias do risco. Múltiplas e variadas são as possibilidades de composição sistêmico-

responsabilizatórias, prendendo-se a questão, precipuamente, ao dimensionamento 

 
24“Volkswagen trucó sus coches para evitar los limites a las emisiones”. 
https://elpais.com/tag/caso_volkswagen/a. Acesso em 05/03/2018. 
25 Cite-se, a título meramente ilustrativo: DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Editorial 
Civitas, 1999. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012. SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2015. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. PINTO, Carlos Alberto da 
Mota. Teoria geral do direito civil. 4 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. 

https://elpais.com/tag/caso_volkswagen/a
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dos elementos ressarcitórios, especialmente do dano, da causalidade e do 

acertamento da distribuição do ônus probatório.26 Causalidade probabilística, 

responsabilidade objetiva agravada, chance perdida, responsabilidade independente 

de nexo causal, dano existencial, dano pela perda de tempo útil, dano pela perda ou 

abalo ao projeto de vida e outras tantas locuções singulares acabaram por incorporar-

se ao léxico responsabilizatório no final do século passado e início deste, patenteando 

a dinamicidade da matéria. Em razão das lacunas percebidas na organização 

promovida pelo legislador, fez-se necessário implementar novas paletas 

ressarcitórias, hauridas do próprio sistema, a fim de não permitir o eventual 

enriquecimento sem causa do lesante e, mais ainda, para evitar ficasse a vítima sem 

reparação, o que feriria o princípio da justiça social. Assim é que, “no domínio da 

responsabilidade extracontratual a evolução implica o surgimento de uma 

responsabilidade objectiva, pelo risco”.27 Trata-se de uma visão de direito 

tendencialmente mais estendida e, concomitantemente, mais particularista que o 

direito clássico, fulcrada nos princípios gerais e conceitos de textura alongada, 

fornecendo maior e mais rápida capacidade adaptativa ao Direito, sem 

necessariamente intervir de forma direta noutros sistemas sociais.28 A reconfiguração 

do direito de danos transita agora pela ampliação das hipóteses ressarcitórias, 

surgindo daí várias teorias orientadas a albergar a proteção do lesado. Faz parte a 

perda da chance, então e precisamente, do catálogo das técnicas destinadas ao 

aprimoramento da intensidade ressarcitória.  

No segundo capítulo é discutida a insuficiência do sistema binário (lícito/ilícito), 

tão caro e útil ao Direito por permitir a definição de padrões (e emprestar segurança 

às relações sociais)29 para captar as incertezas da realidade na atual sociedade 

complexa. E esse redesenho da arquitetura jurídica parece já ter ocorrido, por 

exemplo, quando do enfrentamento dos crimes financeiros em escala global, com a 

adaptação dos clássicos conceitos de prova, processo e delito no campo do direito 

penal econômico, a fim de alcançar crimes que escapavam da malha legal 

 
26 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 82.  
27 ROCHA, Maria Victória. A imputação objectiva na responsabilidade contratual. Revista de 
Direito e Economia. RDE, Ano XV, 1989, p. 78-100. 
28 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and society in transition: toward responsive law. 2 ed. 
New Brunswick: Transaction Publishers, 2005. 
29 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Tradução João Vergílio Gallerani Cuter. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 
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convencional.30 Danos ambientais, todavia, permanecem em alguma parte sem a 

devida solução, justamente pela ausência de uma teoria que permita abranger as 

situações de incerteza causal. O expediente utilizado para equacionamento do 

problema passa pelo estudo da lógica fuzzy e, daí, à sua amarração com a 

responsabilidade civil, adotando o critério que se convencionou denominar 

causalidade possível. Restou demonstrado que o estudo das geometrias não-

euclidianas31 permitiu o aparecimento “de lógicas diferentes da clássica; a geometria 

projetiva contribuiu para que se concebesse a lógica de maneira formal e abstrata; o 

cantorismo conduziu às axiomatizações da teoria de conjuntos e à formulação das 

chamadas lógicas abstratas; e a concepção matemática de Poincaré e de outros 

matemáticos franceses desembocou no construtivismo contemporâneo das lógicas 

intuicionistas”.32 As intituladas lógicas não-clássicas33, que se podem classificar em 

complementares e alternativas à clássica, dela se diferenciam por permitirem 

linguagens mais ricas em formas de expressão, por se poderem basear em princípios 

inteiramente distintos daqueles elencados por Aristóteles e por admitirem uma 

semântica distinta.34 Dentre as espécies de lógica não-clássica interessou ao estudo 

presente a lógica difusa (lógica fuzzy). Consoante Lanzillotti, “o desenvolvimento da 

teoria dos conjuntos fuzzy é atribuído a Zadeh, que a define como uma modelagem 

semelhante à mente humana, tendo uma capacidade notável de lidar com 

informações incompletas, imprecisas, incertas e ambíguas”.35 Por trabalhar com o 

conceito de incerteza, incorporando-o à hipótese decisional e, em decorrência, por 

utilizar funções de pertinência, contrapõe-se ela à lógica aristotélica.36 Ao adotar-se a 

 
30 Ideia colhida da entrevista concedida pelo jurista José Eduardo Faria ao jornal Estado de São Paulo 
em 06/02/2018. http://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/ha-uma-mudanca-no-conceito-de-
prova-de-processo-e-de-delito-entrevista-com-jose-eduardo-faria/. Acesso em 06/03/2018. 
31 BISPO, Carlos Alberto F. CASTANHEIRA, Luiz B. SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. Introdução à 
lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
32 Da Costa, em texto no qual  apresenta seu conceito de “quase-verdade”, sublinha que o advento 
das geometrias não-euclidianas representa um dos maiores acontecimentos na história da cultura e, 
até hoje, tais geometrias são motivações heurísticas ou analógicas para a construção das lógicas não-
clássicas. Costa, N. C. A. da & Bueno, O. 2007. Quasi-Truth, Paraconsistency and the Foundations 
of Science. Synthese 154: 383-99. 
https://pdfs.semanticscholar.org/0839/277ef757b5e766b352dd54d825543569d120.pdf. Aceso em 
06/03/208. 
33 ALLEN, Colin. HAND, Michael. Manual de lógica. Tradução Luis Rosa. Porto Alegre: Clarinete, 
2014. 
34 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo 
Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 
35 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundia: Paco Editorial, 2014, p. 17. 
36 OLIVEIRA Jr., Hime Aguiar e. Lógica difusa. Aspectos práticos e aplicações. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1999. 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/ha-uma-mudanca-no-conceito-de-prova-de-processo-e-de-delito-entrevista-com-jose-eduardo-faria/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-da-arte/ha-uma-mudanca-no-conceito-de-prova-de-processo-e-de-delito-entrevista-com-jose-eduardo-faria/
https://pdfs.semanticscholar.org/0839/277ef757b5e766b352dd54d825543569d120.pdf
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teoria da possibilidade de Zadeh37 e transportá-la para a seara da responsabilidade 

civil, entende-se que a técnica da perda de uma chance encontra amparo na 

parcialidade da certeza (causalidade parcial), enquanto a teoria do nexo causal 

proposto obtém sua sustentação na possibilidade, a partir da adoção de graus de 

pertinência, características inerentes à lógica borrosa. 

No capítulo seguinte, o terceiro, foram discutidas a necessidade e a 

plausibilidade de se constituir um regime diferenciado de responsabilidade civil à 

hipótese de dano ambiental.38 Uma vez evidenciada a ambiência necessária à 

proteção das vítimas via emprego e aplicação dos direitos sociais, novas técnicas de 

solução de conflitos coletivos (e não mais apenas intersubjetivos) se mostraram 

imprescindíveis, em especial no pertinente à danosidade ambiental.39 Para tanto, um 

sem-número de mecanismos são mobilizados no sentido de preservar, o mais 

possível, a ideia medular da ressarcibilidade integral e efetiva do lesado. Dentre esses 

métodos mereceu destaque a teoria do cúmulo, consistente na admissibilidade inicial 

de várias fontes normativas para análise e julgamento da causa (dano, nexo de 

imputação, nexo causal), sendo empregadas as regras mais favoráveis (e só as 

favoráveis) de cada fonte à parte prejudicada (trabalhador, vítima, consumidor).  Trata-

se, em síntese pouco refinada, de uma espécie de “mix” normativo, escolhendo o 

julgador, ao seu talante e com vistas à proteção dos interesses do prejudicado, 

aqueles dispositivos que entender mais aptos ao desiderato, sem necessariamente 

observar aspectos sistêmicos ou funcionais; apenas importa que, ao final, a resposta 

seja a mais favorável possível à vítima. Da mesma forma, tem-se desenvolvido a teoria 

do conglobamento (ou do conjunto) como método para solução dos conflitos. Nesta, 

todavia, ao contrário do que se viu naquela (teoria do cúmulo), não se fracionam 

preceitos ou institutos jurídicos, respeitando-se o conjunto temático. Após o cotejo dos 

 
37ZADEH, Lotfi A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. 
http://smupage.narod.ru/Zadeh_1978_1999_Theory_of_Possibility.pdf. Acesso em 06/03/2018. 
38 Encartadas no artigo 225, da Constituição Federal. 
39 É de se registrar que no terreno da “conflituosidade coletiva” os agentes agressores/degradadores, 
em razão da própria atividade, constituem-se em repeat playes, ao passo que as vítimas “difusas” ou 
mesmo identificáveis constituem-se, normalmente, de cidadãos-litigantes denominados one shotter, 
presumivelmente vulneráveis e econômica, técnica e informacionalmente hipossuficientes, em regra, 
em relação à pessoa jurídica degradadora. “Em verdade, o litigante forte, podendo resistir com menor 
sacrifício aos inconvenientes da longa duração dos pleitos, tem todo o tempo do mundo. O lapso 
temporal é seu grande aliado”. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A insurreição da aldeia 
global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio 
ambiente e do consumidor. Brasília: BDJur. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8688. Acesso em 20/11/2016, p. 45-47. 

http://smupage.narod.ru/Zadeh_1978_1999_Theory_of_Possibility.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8688
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conjuntos, prevalece o diploma que se mostrar, no todo, mais favorável à parte 

prejudicada (a vítima). Desse modo, poderá o aparato legislativo-ambiental, na sua 

face civil-indenizatória, servir de forma mais concreta à evitabilidade e à reparabilidade 

integral do dano ecológico, permitindo-se assim, inclusive, a “flexibilização do 

entendimento da causalidade, de maneira tal que resulte completamente possível, 

como sucede na atualidade, abandonar a lógica da certeza e entrar no plano da 

probabilidade”40 ou da possibilidade, como defendido. A incerteza e o 

desconhecimento ínsito que cercam os eventos aleatórios constituem indicativos da 

incapacidade de resposta efetiva à conflituosidade ecológica pela abordagem 

ressarcitória tradicional, sendo um dos caminhos possíveis à responsabilidade civil 

pós-contemporânea a aplicação da técnica do conglobamento. Em sintonia oportuna, 

repisa-se que a responsabilidade civil, uma vez adequadamente aparelhada com a 

nova tecnologia jurídica e modernizada para enquadramento dos fenômenos relativos 

à danosidade difusa, poderá ser de grande utilidade, mesmo que coadjuvante, à 

preservação, restauração e proteção ambientais. 

No quarto e derradeiro capítulo, retomam-se tópicos tais quais a existência de 

novos danos ressarcíveis e o prolongar causal envolvendo a preservação do meio 

ambiente, bem coletivo intangível, cujo valor se mostra inestimável justamente pela 

impossibilidade de substituição e absoluta imprescindibilidade à vida humana. É na 

causalidade que se encontra o calcanhar de aquiles da responsabilidade civil pelo 

dano ambiental.41 Afinal, “a degradação usualmente é fruto de comportamentos 

cumulativos, que operam a longo termo. O nexo causal é ainda enfraquecido pela 

distância entre o fato gerador e a manifestação do dano ambiental”.42 O problema vem 

agravado pela infindável discussão relacionada à sujeição passiva – pluralidade de 

agentes –, cujos reflexos se fazem sentir na análise da causalidade. A proposta de 

responsabilização ambiental, desta forma, passa pela admissão da perda da chance 

e pela causalidade-ambiental-possibilística qualificada pela lógica fuzzy, sempre 

 
40 SOLÍS, Luis Alberto Tisnado. Fundamentos dogmáticos de la causalidad y la moderna teoria 
de la imputacion objetiva. Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido Editor, 2008, p. 19.  
41 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 12. Acesso em 
06/03/2018. 
42 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 14. Acesso em 
06/03/2018. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
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tendo presente a necessidade de evitar-se o dano (função preventiva da 

responsabilidade civil acoplada ao princípio da precaução, típico do direito ambiental). 

Ao cabo e ao fim, apresentam-se as conclusões tiradas da investigação, com 

resumo do mais significativo e original à contribuição genuína do entendimento do 

tema. 

No que se refere à metodologia empregada, sublinha-se que na fase de 

investigação utilizou-se o método indutivo. Quando do tratamento dos dados, o 

cartesiano e, no relatório da pesquisa, isto é, no texto que segue, aplicou-se a base 

lógico-dedutiva. Foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos 

conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento. 

Hic est forma cum litteris! 
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CAPÍTULO 1 

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DA CHANCE: A PROBABILIDADE 

1.1 RESPONSABILIDADE CIVIL NO MUNDO “WIKI-TESARAC” E A BLAME 

CULTURE 

Ao longo do século XX e mesmo nos albores da atual centúria, respeitados 

autores dedicados à investigação do direito de danos43 habituaram-se a enlear, com 

acerto, a evolução da responsabilidade civil às modificações tecnológicas, 

notadamente naquilo que se refere à criação das diversas teorias do risco. O 

aggiornamento dos institutos encarregados da promoção da reparação do prejuízo 

verificar-se-ia, também e portanto, pelo emparelhamento do instrumental jurídico com 

as mudanças da ciência e tecnologia.44  

Por isso, quando da apresentação da tilintante narrativa do direito de danos, 

afirmou Josserand não existir assunto “mais atual, complexo e vivo do que o estudo 

da responsabilidade aquiliana, centro do Direito Civil, ponto nevrálgico de todas as 

instituições”45, sustentando outros, inclusive, não haver no direito civil “matéria mais 

vasta, mais confusa e de mais difícil sistematização”46 do que essa.  

Muito da história da responsabilidade civil, de sua estrutura, evolução e das 

funções que foi desempenhando ao longo dos tempos, revela as possibilidades e 

escolhas societais de antanho. Essas opções, é certo, encontram-se sujeitas a um 

sem-número de condicionantes (históricos, culturais, políticos, econômicos, éticos, 

 
43 Cite-se, a título meramente ilustrativo: DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Editorial 
Civitas, 1999. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2012. SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Atlas, 
2015. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. PINTO, Carlos Alberto da 
Mota. Teoria geral do direito civil. 4 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. 
44 É essa, por exemplo, a posição de Calabresi. Veja-se: “Dada esta historia reciente, sería imprudente 
predecir cómo se desarrollará en el próximo siglo la curiosa mezcla del deseo por reducir las lesiones 
y por favorecer ciertas categorías de riqueza que llamamos derecho de la responsabilidad 
extracontractual, y que rápidamente describimos en el lenguaje de la justicia. Demasiado depende de 
la estructura industrial de la sociedad”. CALABRESI, Guido. Responsabilidad civil extracontratual: el 
derecho de la sociedad mixta. Tradução de Emiliano Beola e Pablo Suárez. Buenos Aires: Revista 
Jurídica da Universidade de Palermo, p.75-91. 
45 JOSSERAND, Étienne Louis. L’évolition de la responsabilité. Apud LIMA, Alvino. Culpa e risco.  
2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, 
p.15. 
46 FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. Revista TST, Brasília, vol. 
76, n. 1, jan/mar 2010, p. 19. 
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psicológicos), mostrando-se, por isso, contingentes, parciais e relativas.47 Daí serem 

múltiplas e variadas as possibilidades de composição sistêmico-responsabilizatórias, 

prendendo-se a questão, precipuamente, ao dimensionamento dos elementos 

ressarcitórios, notadamente do dano, da causalidade e do acertamento da distribuição 

do ônus probatório, como restará aqui mais de uma vez remarcado.48  

Lembre-se, a propósito, que a própria noção de dano, nuclear à 

responsabilidade civil, escapava, de início, ao âmbito do Direito, emergindo  somente 

após a superação do período que se convencionou denominar “vingança privada”.49  

Prescrevia o direito de danos, nos primeiros momentos de sua construção 

[quando vinculado primordialmente ao sujeito individual], por incontáveis motivos, que 

o prejuízo seria suportado exclusivamente pelo lesado. Res perit domino ou ainda 

casum sentit dominus são expressões que sintetizam a antiga ideia geral segundo a 

qual o dono experimenta as perdas, quer dizer, o dano resta para o proprietário do 

bem lesado.50 Com temperos e fortes nuances, o conceito primevo mantem-se até 

hoje. Assim, de início, só havia falar na responsabilização de outrem (retirando o 

prejuízo dos ombros do dono da coisa danificada) se presente se fizesse 

fundamentação relevante. O modelo, reitera-se, era o da não responsabilização do 

lesante.  

O progresso intelectual fez alterar, após e porém, a percepção quanto à 

tolerabilidade do dano, passando o prejuízo a ser arcado, primariamente, por aquele 

que efetivamente o causou. Surge a locução actori incumbit probatio, impondo ao 

lesado, as mais das vezes e ainda assim, um esmagador handicap, consistente na 

prova de fatos que lhes escapam por completo, o que equivale a negar-lhe qualquer 

reparação.51 

Confundiam-se, também nestes instantes inaugurais, as responsabilidades 

jurídica e moral. Esta (a moral) continuará por séculos a fundamentar parte importante 

 
47 HOLMES Jr., Oliver Wendell. La senda del derecho. Tradução e estudo preliminar de José Ignacio 
Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 35. 
48 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 82.  
49 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 19. 
50 NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. Revista 
Sequência, n. 37, Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC. Florianópolis, 1998, p. 21-37.  
51  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 83 
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do sistema ressarcitório. A dissociação se deu por obra do legislador primitivo, o qual 

regrou a vida social por considerações de caráter utilitário.52 Foi, no dizer de Aguiar 

Dias, atendida a ideia da prevenção.53 Mais claramente, esta prevenção, de fundo 

pragmático, referia-se ao interesse em restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico 

alterado pelo dano.54  

Mais tarde, de resto, a preocupação em matéria responsabilizatória migrou do 

homem isoladamente considerado para o homem coletiva e socialmente analisado, 

“inserido num mundo cujas fronteiras vão desaparecendo, para o bem e para o mal, 

por força da rápida e surpreendente capacidade tecnológica de alterar nossos hábitos, 

nossos direitos e deveres, nossa cultura, enfim o mundo em que vivemos”.55   

Assim, e amplificando os limites do tema, tem-se afirmado que não apenas 

direitos (sejam absolutos ou relativos), mas igualmente interesses são dignos de tutela 

jurídica protetiva, e sua lesão obriga igualmente à reparação.56 

Todavia, o notável alargamento das hipóteses ressarcitórias57, em particular no 

campo do direito civil delitual, trouxe ínsito o risco de sua hipertrofia, capaz de tornar 

 
52 Acerca do utilitarismo-pragmatismo, disse Holmes: “Sob a influência de novo movimento filosófico 
(final do século XIX) vozes críticas ao formalismo imperante reclamaram a elaboração de um 
pensamento jurídico de caráter pragmático baseado numa concepção funcional ou instrumental do 
direito. HOLMES Jr., Oliver Wendell. La senda del derecho. Tradução e estudo preliminar de José 
Ignacio Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 24 . E acrescenta o jurista norte-americano: “A 
vida do direito não tem sido lógica. Tem sido experiência”. HOLMES Jr., Oliver Wendell. La senda del 
derecho. Tradução e estudo preliminar de José Ignacio Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 
26. E ainda: “Os princípios e normas jurídicas são, fundamentalmente, aquilo que fazem”. HOLMES Jr., 
Oliver Wendell. La senda del derecho. Tradução e estudo preliminar de José Ignacio Solar Cayón. 
Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 29. 
53 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 5. 
54 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 43. 
55 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 39. 
56 Para uma visão da teoria dos interesses negativos e positivos, veja-se a obra clássica de PINTO, 
Paulo Mota. Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, volume I, Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008, especialmente p. 14-41. Na lição de Ana Frazão, “Com base na jurisprudência 
espanhola, Díez-Picazo e Gullón (2004, p. 545) mostram que, ao lado dos ataques a direitos subjetivos 
ou bens jurídicos, toda agressão a interesses legítimos justifica a responsabilização civil. Em sentido 
próximo, conclui Cees van Dam (2006, p. 179) que o balanço geral da evolução dos modelos inglês, 
francês e alemão é o de que não há uma lista limitativa de interesses protegidos, já que a 
responsabilidade civil pode ser empregada para tutelar qualquer interesse considerado digno de 
proteção em determinada sociedade. Daí o acerto da lição de Carlo Castronovo (2006, p. 103) de que 
a renovação da responsabilidade civil ocorre principalmente no terreno do dano”. FRAZÃO, Ana. 
Pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito 
comparado. Brasília: Revista TST, vol. 77, n. 4, out/dez 2011, p. 34. 
57 Acerca da ampliação dos danos ressarcíveis, objetivação e coletivização da responsabilidade civil, 
veja-se NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 540-8. 
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insustentável a existência em comunidade.58 Foram-se construindo, então, filtros ou 

requisitos indenizatórios, os quais representam, assim, um limite à absoluta 

ressarcibilidade de todo e qualquer dano incorrido. 

A definição de critérios responsabilizatórios sustentáveis, numa “sociedade 

altamente complexa, na qual se inviabiliza a adoção de um desejável sistema global 

de referência – até porque a irracionalidade que o inspira já não o tolera”59 –, tornou-

se um dos desafios mais agudos da disciplina. Causalidade probabilística, 

responsabilidade objetiva agravada, chance perdida, dispensabilidade do nexo 

causal, dano existencial, dano pela perda de tempo útil, dano ao projeto de vida e 

outras tantas locuções singulares acabaram por incorporar-se ao léxico 

responsabilizatório no final do século passado e início deste, patenteando a 

dinamicidade da matéria. 

 De todos os elementos integrantes da responsabilidade civil60 constitui-se o 

 
58 Evidencia Díez-Picazo, em preciosa lição, os exageros indenizatórios, comentando acerca das 
“facilitações das indenizações” pelos tribunais. Destaca a teoria clássica, pela qual o dano derivado do 
ato ilícito imputável ao agente, praticado com dolo ou culpa, resultava em indenização. Houve na 
Espanha, no final dos anos 1950, notada alteração jurisprudencial, passando a exigir-se  a 
“previsibilidade”, esta como sinônimo de “especial diligência” a cargo do lesante (isto é, deveria ele 
esgotar todas as medidas necessárias à prevenção do evento danoso, não apenas as estandarizadas). 
Os tribunais, ao depois, passaram a admitir a teoria da inversão da carga probatória e, após, também 
admitiram que os atos lícitos deem lugar à indenização, “quando o agente não se assegure 
diligentemente do alcance e consequências de seus atos”. Como terceira linha evolutiva refere a 
valoração casuística da diligência. “A prudência e diligência do demandado, na prevenção ou evitação 
do dano, deve ser aquela que as circunstâncias do caso exigem”. Atualmente, conforme o renomado 
doutrinador: (1) eleva-se o cânone de diligência (para exonerar-se da responsabilidade é exigida toda 
a diligência possível, mesmo que não haja dados disponíveis, a qualquer quer custo, como resultado 
de um dever geral de diligência; (2) inverte-se a carga da prova e a chamada “expansão na apreciação 
da prova”, implicando que o demandado deve provar sua própria diligência. A prova a ser feita pela 
vítima (acerca dos fatos, culpa, nexo causal etc.) não necessita ser “completa”, o que configura uma 
“suavização” dos níveis de exigência para viabilizar a reparação; (3) adota-se, enfim, a teoria do risco. 
“A impressão que disso se extrai é que a ideia do risco tem funcionado mais de um ponto de vista 
retórico ou argumentativo”. Em conclusão, adverte o autor que “tudo é muito pouco claro, esclarecido 
(...) “Tudo parece [referindo-se à confusa e multiforme jurisprudência espanhola] uma viagem a parte 
alguma”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.121-124. 
59 NIETO, Alejandro. GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: 
Editorial Trotta, 2003, p. 30. 
60 Sem dissensões que mereçam registro, erigiram-se doutrinariamente cinco pressupostos 
configuradores da responsabilidade civil, a saber: 1. Existência de um dano; 2. Que tal dano tenha 
violado um bem juridicamente protegido (cabimento no âmbito de proteção de uma norma); 3. O que 
se dá a partir da ocorrência de um fato gerador (ou ato ilícito); 4. Havendo um nexo de causalidade 
(ligando o dano ao fato gerador) e 5. Um outro laço, denominado nexo de imputação (a ligar o dano ao 
lesante). NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 467. Conforme Orgaz, 
sendo a ordem jurídica essencialmente coativa, tem-se como ato ilícito aquele contrário ao direito 
objetivo, considerado em sua totalidade, isto é, ao conjunto da legislação. Ilicitude, culpa (lato sensu) e 
dano são os elementos da responsabilidade. Para o autor, ilicitude (como violação da lei) e dano 
(patrimonial e extrapatrimonial) mostram-se inafastáveis à caracterização da responsabilidade do 
lesante. Não assim em relação à culpa, tanto que o direito romano primitivo não a exigia para a 
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dano na medula estrutural ressarcitória, pois sem sua presença não há falar em 

indenização. Ademais disso, seu estudo mostra-se fundamental para clarificar a 

importante confinidade entre incerteza e perda da chance, como será grifado no 

seguimento do texto.  

Portanto, passar-se-á à análise, mesmo que necessariamente superficial, de 

algumas características classificatórias deste item em particular, o que permitirá 

compreender a abordagem ontológica do dano pela perda da oportunidade.  

Dano61 significa, sem maior rigor, a consequência de um fato lesivo.62 Pode-se 

defini-lo, num sentido amplo, como a ofensa ou lesão63 a um direito ou interesse 

jurídico.64 Assim, o simples fato da intromissão ilegítima obriga o autor a cessar sua 

ação e restabelecer a que foi alterada. Num sentido específico e delimitado, dano 

implica o vilipêndio de valores econômicos ou patrimoniais.65 Ou ainda, como destaca 

Díez-Picazo, fundamentando-se em Larenz, dano é o menoscabo que, em 

decorrência de um acontecimento ou evento determinado, sofre uma pessoa já em 

seus bens vitais ou naturais, já em sua propriedade ou em seu patrimônio.66 

Abre-se aqui necessário parêntese para referir o uso da expressão “dano 

injusto” pela jurisprudência brasileira67, que se dá sem cuidado ou rigor científico, 

 
reparação, o que passou a ocorrer somente a partir da Lex Aquilia (286 a.C.). ORGAZ, Alfredo. El daño 
resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 15-7. 
61 "Todo daño provoca un prejuicio, y todo prejuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se 
considera daño el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto 
ajeno; y por prejuicio, la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de 
obtenerse". TORRES, Guillermo Cabanellas de. Diccionario jurídico elemental. 19 ed. Buenos Aires: 
Heliasta, 2008, p.108. 
62 NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 578. 
63 A respeito da lesão a bens jurídicos e violação de norma, afirma Díez-Picazo que, diferente do que 
ocorre no direito alemão, no direito espanhol inexiste fórmula jurídica que estabeleça a ideia de que o 
dano indenizável se limite à lesão de direitos subjetivos e, menos ainda, à de direitos subjetivos de 
caráter absoluto (a- personalidade – vida, integridade física, honra, intimidade, imagem / b- propriedade 
e direitos reais), o que lhe confere particular amplitude. DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. 
Madrid: Civitas, 1999, p. 291. 
64 Em determinadas situações, de início excepcionais, foi a culpabilidade abandonada como critério 
definidor da responsabilização, emergindo o dano e a reparação não mais daquela, mas do fato 
causador da lesão a um bem jurídico. LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. 
Ovídio Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.116. 
65 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 23-34. 
66 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 307. 
67 Vejam-se, por exemplo, alguns julgados do STJ: “Ademais, o tempo transcorrido entre o ato ilícito e 
o efetivo pagamento não pode militar contra a vítima do dano, mas deve constituir ônus a ser suportado 
exclusivamente pelo devedor da indenização, o causador do dano injusto”. AgRg no REsp 949540 / 
SP, DJe 10/04/2012. “O sistema de responsabilidade civil brasileiro orienta-se no sentido do 
restabelecimento do equilíbrio econômico-jurídico rompido pela ocorrência de dano injusto”. REsp 
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empregando o adjetivo como sinônimo de mau ou desvalioso. A provável origem da 

confusão ocorre pela importação de textos italianos, realizada em nosso país sem 

filtros e adequações, em razão do contido no artigo 2.043 do Código Civil da Itália. Em 

nosso texto a locução “dano injusto” será eventualmente utilizada, mas não no sentido 

de sua reprovabilidade moral (bom = justo/ mau = injusto), mas jurídica, isto é, será 

injusto o prejuízo causado a outrem se assim qualificado como intolerável pelo sistema 

jurídico, a ponto de implicar sua indenizabilidade (reparação/compensação)68.  

Modernamente - afastando-se da noção retirada do direito alemão que o 

entendia apenas como “lesão de direitos subjetivos absolutos” - diz-se injusto o dano 

quando forem lesados interesses dignos de proteção jurídica. Por isso, prende-se ele 

aos princípios e valores constitucionalmente consagrados. Picazo sugere, de forma 

criativa e fundamentada, ampliar o rol, admitindo a indenização do dano cujo interesse 

vem tutelado pela lei (não só pela constituição) quando o interesse lesado, comparado 

com o interesse do lesante, resulta mais digno de tutela jurídica.69 

Fechado o parêntese, anota-se que para a apuração do dano adotou-se, em 

certo momento, a denominada teoria da diferença. Por esta, o dano se concretiza na 

diferença entre a situação, valorada economicamente, do patrimônio do lesado que 

este teria se o fato danoso não se tivera produzido e aquela que possui efetivamente 

 
1320973 / PB, DJe 26/03/2014. “Nos termos do acórdão recorrido, "(...) o nexo de causalidade entre a 
atividade omissiva da ré e o dano injusto a que se encontram submetidas as autoras está provado 
documentalmente, em especial pelas fotos de fls. 25/26, que demonstram o vazamento de esgoto e a 
insalubridade recorrente no local, revelada, inclusive, por matéria jornalística acostada (...).” AgRg no 
AREsp 462242 / RJ, DJe 22/04/2014. “O fato de as matérias desabonadoras terem sido reiteradas em 
diversos meios de comunicação não atenua a gravidade da conduta, ao contrário, a aumenta, pois sua 
maior repercussão amplia o dano injusto causado. AgRg no AREsp 606415 / RJ, DJe 01/07/2015”. É 
das mais importantes tendências da responsabilidade civil o deslocamento do fato ilícito, como ponto 
central, para cada vez mais se aproximar da reparação do dano injusto. Ainda que determinado ato 
tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto 
abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com 
ofensa aos bons costumes”. REsp 1555202 / SP, DJe 16/03/2017.  “É importante ressaltar que se o 
dano injusto foi provocado por uma pluralidade de causas, como no caso (funcionais, endógenas, 
naturais e exógenas), todas as causas devem ser consideradas na determinação proporcional da 
indenização”. AgInt no AgRg no AREsp 227905 / RS, DJe 28/08/2018. 
68 BUNAZAR, Maurício. Taxonomia da sanção civil: para uma caracterização do objeto da 
responsabilidade civil. Revista Juris. Faculdade de Direito da Fundação Armando Alvares Penteado, v. 
5, janeiro a junho/2011. São Paulo: FAAP, 2010, p. 41. “A noção de dano injusto é de extrema 
importância no direito italiano, até mesmo em razão da redação do art. 2.043 do Códice Civile, segundo 
o qual “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire il danno”. FRAZÃO, Ana. Pressupostos e funções da responsabilidade civil 
subjetiva na atualidade: um exame a partir do direito comparado. Brasília: Revista TST,  vol. 77, n. 4, 
out/dez 2011, p. 35. 
69 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Editorial Civitas, 1999, p. 296. 
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após o fato danoso.70  Mesmo os próprios defensores do conceito admitem enorme 

dificuldade na sua aplicação prática, especialmente no que se refere à 

indenização/reparação in natura. Por isso, sugerem, deve-se adotar um conceito 

concreto ou real-histórico de dano no qual se tomem em consideração as 

singularidades do caso concreto71.  

O dano civil ressarcível há de ser certo, quer dizer, não se indeniza o prejuízo 

meramente aleatório ou hipotético. Em relação ao dano incerto, inexiste segurança de 

que venha ele de fato a se concretizar em alguma medida. O simples perigo (ou 

ameaça de dano) não é suficiente para animar o mecanismo indenizatório, em que 

pese movimento jurisprudencial inegavelmente cerebrino, na ciência criminal, 

admitindo a punição do perigo abstrato.72 

Indenizam-se, de igual, danos emergentes e lucros cessantes. Emergente é o 

dano representado por aquilo que se possuía e que, em razão do ato ilícito praticado 

pelo lesante, se perdeu, significando, enfim, a "efetiva e imediata diminuição no 

patrimônio da vítima".73   É ele um dano efetivo por excelência, mesmo quando 

“futuro”. Registre-se: para nossas pretensões, o momento de apurar a atualidade ou 

não do dano será o da sentença. Assim, dano futuro indenizável é aquele que ainda 

não se produziu, mas que aparece desde já como o previsível prolongamento ou 

agravação de um dano atual, segundo as circunstâncias do caso e experiência da vida 

(presunções naturais).74  O restante (a parte que caberá chamar de “dano futuro”) será 

apurado quando da liquidação da sentença, mas sempre como prolongamento ou 

agravação do já ocorrido e provado.75  

 
70 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Editorial Civitas, 1999, p. 309. 
71 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Editorial Civitas, 1999, p. 314. 
72 Veja-se, exemplificativamente: "É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de 
Trânsito Brasileiro.  Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou 
de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou 
ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições 
de conduzi-lo com segurança." Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1445330 / MG, DJe 
26/05/2017. 
73 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 
97. Este, de fato, aproxima-se do conceito vetusto da “teoria da diferença”, o que será apreciado ainda 
neste capítulo. 
74 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 19-25, 67. 
75 Vem da doutrina interessante exemplo de dano futuro como prolongamento no tempo de um dano 
que já existe agora e também os que se manifestarão mais adiante. Assim, motorista que perde a mão 
em acidente provocado por outrem. O dano atual será composto pelo dano corporal, o anímico mais as 
despesas médicas, eventual prótese, tudo acrescido do que deixou de ganhar até agora por conta da 
incapacidade parcial para o trabalho. Já o dano futuro seria formado pela redução da capacidade de 
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No tocante ao lucro cessante, constitui-se em dano certo quando os ganhos 

frustrados deveriam ser obtidos pela vítima com suficiente probabilidade, caso não 

houvesse o ilícito. Representam, como afirma Femenia, “o ganho deixado de obter 

que os antigos denominavam lucrum cessans, e que os ordenamentos legislativos 

modernos qualificam de ganho frustrado, e definem como aquela que, com certa 

probabilidade, era de esperar, atendido o curso normal das coisas ou das especiais 

circunstâncias do caso concreto”76.  Não se trata, portanto, de mera possibilidade, 

tampouco de segurança de que efetivamente ocorreria. O critério a utilizar é o meio-

termo localizado entre esses dois extremos (mera possibilidade/certeza), denominado 

por Orgaz de probabilidade objetiva.77  

Outro elemento indenizatório de importância singular – o nexo causal – tem 

origem no direito penal, havendo por isso quem ainda confunda causa e culpa.78 Para 

efeitos de nossa disciplina, causa, em despretensiosa acepção, é o elo vinculante 

entre o dano e determinada pessoa (em princípio, o lesante).79  

Encontra ela (a causalidade) sua justificativa filosófica no conjunto das 

condições sine qua non para que esse “ser” ou “acontecer” se produza. O primeiro a 

desenvolver o tema com cientificidade foi Stuart Mill.80  A expressão “causa” foi por ele 

definida como “o conjunto de condições tomadas coletivamente aptas a produzir o 

evento”. Neste sentido, tem-se como “causa” a reunião de fatores ou forças 

 
trabalho para o resto de sua vida. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 578-9. Em casos assim, em face da aleatoriedade inerente, é quase sempre necessário recorrer a 
presunções naturais (o que de ordinário acontece na vida), tanto para provar o dano como o nexo de 
causalidade. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 580.  
76 FEMENIA LÓPEZ, Pedro J. La indemnización por daños personales ante la falta de ganancias: 
lucro cesante y pérdida de oportunidades. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José 
Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.447. 
77 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 69. 
78 Orgaz, citando Jhering, acerca do excesso de abstração conferido ao tema pelos autores alemães, 
com graça respeitosa mas certeira, destaca: “a mi me da vértigo el sumergirme en esa literatura y 
cuanto más leo, más me confundo, hasta el punto de que si he de juzgar un caso práctico, para llegar 
a adueñarme de él necesito olvidar por completo cuanto he oído y leído sobre las obligaciones 
correales”. ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 37. Para registro, 
sublinhe-se que a causalidade estabelece quando e em que condições um resultado qualquer – ou 
mais concretamente um dano – deve ser objetivamente imputado à ação de uma pessoa (imputatio 
facti). Daí a pergunta: “Deve ser considerado tal sujeito autor de tal dano?”. Já a culpabilidade, doutro 
lado, propõe-se a determinar quando e em que condições um resultado deve ser subjetivamente 
imputado a seu autor (imputatio juris). O questionamento a fazer é este: “Deve o autor do dano ser 
também culpado dele, para os fins de responsabilidade?”  ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. 
Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 39. 
79 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 331. 
80 ACCIARRI, DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999. 
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concorrentes geradoras do fenômeno lesivo.81 Num resumo ainda pouco preciso, 

“causa” é condição qualificada, e “condição”, de seu lado, é tudo aquilo que concorre 

para que o acontecimento se dê. É claro que não se pode simplesmente trasladar 

essa concepção filosófica de “causa” para o direito de danos pois, se assim fosse, 

absolutamente tudo poderia ser tomado como “causa” de um prejuízo. “Ao direito, por 

sua natureza essencial de ordenador normativo da conduta, lhe interessa o ato 

humano como fonte produtora de danos, considerando somente as condições de 

ordem física ou natural capazes de modificar ou excluir a imputação jurídica de um 

evento a uma pessoa determinada”.82  

É inconcusso que a seleção das assim chamadas condições necessárias – as 

quais se transformarão em “causa” – se dá de forma arbitrária (o que não poderia se 

dar de modo diferente, aliás). Assim, como se verá, todas as teorias da causalidade 

partem de uma mesma premissa matricial: a previsibilidade/evitabilidade. O que as 

difere, em regra, é a eleição daquela condição particular que, para efeitos 

responsabilizatórios, será considerada “causa”.83 

Advirta-se, de início, que todas essas considerações dizem respeito, mais 

apropriadamente, à responsabilidade penal. Aí (na seara criminal), a relação existente 

entre causa-imputação objetiva constitui pressuposto inescusável da 

responsabilidade penal. No direito civil, ao contrário, as modernas formas de 

responsabilidade têm introduzido, em certas situações concretas, o tipo da mera 

“garantia”, quer dizer, dos danos causados por outra pessoa, amiúde sem a menor 

ação ou omissão imputável ao responsável principal. Dito às claras, no âmbito do 

direito de danos não há identidade necessária entre aquele que deve ressarcir o 

prejuízo e quem realmente o causou.84  

Mesmo assim, uma curta e, admite-se, imprecisa passagem pelas principais 

teorias da causalidade85 nos será proveitosa para arrostar os temas subsequentes, 

revelando novamente a proximidade inicial havida entre o elemento “causa” para 

 
81 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 39. 
82 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 40. 
83 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999. 
84 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p.51. 
85 Excelente síntese das teorias causais citadas é encontrada em DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de 
daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 334 e em NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 590. 
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efeitos penais e civis. 

A primeira tentativa de acarar a matéria é atribuída, amiúde, a von Buri. Causa, 

para ele, seria a soma das condições necessárias para ocorrência do evento, todas 

equivalentes. Daí ser chamada de teoria da equivalência das condições, condição 

simples ou ainda conditio sine qua non.  Havendo a supressão de uma das condições, 

o fato desaparece. Para contornar os inconvenientes da possivelmente ilimitada 

extensão da tese foi acrescentado, na sequência, o elemento “culpabilidade”. Assim, 

para unir o fato ao dano e, com isso, permitir a responsabilidade do lesante, além da 

imputação objetiva (causalidade), se fez necessário agregar a imputação subjetiva 

(dolo ou culpa, traduzíveis na previsibilidade das consequências). A teoria de von Buri, 

além de permitir um indesejável “regresso ao infinito causal”, mostrou-se incapaz de 

explicar e justificar alguns problemas do direito de danos, notadamente os 

relacionados à responsabilidade objetiva (na qual não se discute a culpa).86  

Causa, conforme Francis Bacon, é a condição que se encontra temporalmente 

mais próxima do resultado avaliado. As demais são consideradas, simplesmente, 

“condições”, uma vez que para o direito seria uma tarefa infactível julgar as causas 

das causas e as influências de umas sobre as outras. Daí ser essa teoria batizada de 

causa próxima.  Porém, pode-se argumentar com seriedade que nem sempre a 

condição última é a causa do dano, sem mencionar as inumeráveis dificuldades de se 

fixar, no tempo, o que se entende por causa próxima e causa remota. Atualmente, 

mesmo os tribunais anglo-saxões, onde é aplicada a teoria com mais desenvoltura, 

têm contornado o critério da proximidade, elegendo a previsibilidade/imprevisibilidade 

 
86 Como destaca Nucci, “Trata-se da teoria de relação de causalidade adotada pelo art. 13 do Código 
Penal, significando constituir causa do resultado toda ação ou omissão sem a qual o referido resultado 
não teria ocorrido. Imputa-se o resultado do crime a quem lhe deu causa. Trata-se de teoria 
naturalística, baseada na concepção de que todos os antecedentes do resultado somente podem ser 
penalmente relevantes, para fim de estabelecimento do nexo causal, se forem determinantes para gerar 
o evento. Pela eliminação hipotética, pode-se perceber que determinado antecedente, em verdade, não 
é causa do resultado, bastando, para isso, que seja abstraído como não ocorrido; assim fazendo, se o 
resultado não desaparecer, o antecedente não é causa; porém, se sumir, trata-se de causa. Ilustrando, 
pode-se afirmar constituir antecedente causal natural do resultado morte da vítima a conduta do agente 
que lhe desferiu tiros de arma de fogo. Sem os tiros, a morte não teria ocorrido. Igualmente, pode-se 
incluir na relação de causalidade a conduta de vender o revólver ao autor dos tiros. Depois de se 
estabelecer o nexo causal, verifica-se quem agiu com dolo ou culpa para se poder responsabilizar 
criminalmente. A principal crítica à teoria desdobra-se, basicamente, na sua possibilidade de regresso 
ao infinito, considerando causa do evento condutas distantes, que, dentro de qualquer exame de 
razoabilidade, não seriam reputadas antecedentes causais do delito”. NUCCI, Guilherme de Souza. 
Manual de direito penal. 14 ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional, 2018, p. 37. 
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como fundamento causal.87  

Insatisfeitos com os resultados obtidos pelas escolas anteriores – conditio sine 

qua non e causa próxima –, propuseram outros, partindo do entranhamento à face 

interna do processo causal para desvendar as respectivas eficácias na produção do 

dano, o que denominaram de causa eficiente. Portanto, afirmam, as condições 

necessárias ao processo causal não são todas equivalentes, havendo as que 

possuem maior força produtiva e maior ou menor eficácia interna. Mas a teoria retorna 

ao problema inaugural da indesejável insindicabilidade dos critérios adotados.  Resta 

sem resposta consistente o como distinguir, medir e dividir materialmente o resultado 

entre as diversas condições.88 

No final do século XIX, oferece Johannes von Kries sua contribuição para o 

entendimento do fenômeno causal. Afirmava ele, em versão sumariada, que nem 

todas as condições necessárias de um resultado são equivalentes. Para estabelecer 

a causa de um dano é preciso, portanto, que se faça um juízo de probabilidade.89 É 

necessário, pois, responder à seguinte pergunta: “A ação do suposto lesante é por si 

mesma capaz de ocasionar normalmente este dano?” Se a resposta for afirmativa, 

estar-se-á diante de uma causa adequada, e a imputação será objetiva, isto é, sem 

necessidade de se recorrer ao conceito de culpa e dolo, uma vez que a expressão 

“condição” é tomada por Kries em abstrato, não em concreto. Assim, da mesma forma, 

o juízo de probabilidade será realizado em abstrato (segundo o curso ordinário das 

 
87 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999. A teoria da causa próxima faz 
recordar o paradoxo do argumento sorites, que em grego significa pilha, monte, sintetizado pela 
pergunta: “Em qual momento um monte de areia deixa de sê-lo quando se vão removendo os seus 
grãos?”, isto é, quando a causa deixará de ser próxima para ser considerada remota, para fins 
responsabilizatórios? WILLIAMSON, T. 1994. Vagueness. London: Routledge. Chapter 1.  
88 NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho 
de daños. Madrid: Civitas, 1999. 
89 A questão do juízo de probabilidade vem bem apreciado pela doutrina espanhola e argentina. 
PICAZO afirma, por exemplo, que probabilidade significa a frequência da relação entre duas classes 
de eventos. Assim, modificando a descrição dos eventos, alerta ele, modifica-se também a relação de 
frequência. O ilustre autor espanhol, tratando da erosão na apreciação da causalidade e presunção de 
nexos causais assevera que quando se trata de atividades que se achem especialmente vinculadas ao 
desenvolvimento científico ou tecnológico, resulta extraordinariamente difícil saber a forma como se 
desenvolvem os processos causais. O tópico será retomado oportunamente, quando se tratar do dano 
ambiental e da teoria da possibilidade. De toda forma, alerta Picazo, “defendem alguns que, nos casos 
difíceis, pode o juiz contentar-se com a probabilidade da existência da relação causal ou com um 
simples cotejo, como diz Ángel, da maior probabilidade de que exista a causalidade pretendida pelo 
demandante frente à tese contrária. Logo, em casos cientificamente complexos, a carga probatória 
restará àquele que possuir a informação necessária ou que a pode obter de modo mais fácil”. DÍEZ-
PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 238 e 338. ORGAZ, Alfredo. El daño 
resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p.48. 
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coisas e da experiência da vida, isto é, da normalidade). Isso porque, em concreto, 

todas as condições são, de fato, equivalentes. Daí realizar-se um prognóstico póstumo 

(prognose posterior objetiva), como se dá na perda da chance, o que será abordado 

na continuação.  Causa, enfim, será somente a condição tipicamente adequada a 

produzir o dano. A teoria de Kries, percebe-se, não se encontra imune a críticas e 

questionamentos. Por exemplo, é duvidosa a solução acerca do estabelecimento do 

critério de idoneidade ou probabilidade entre a ação do presumível lesante e o dano, 

fazendo com que alguns a desconsiderem como verdadeira teoria causal, mais se 

afeiçoando a uma teoria da imputação90 por pretender limitar a causalidade natural a 

referências jurídico-normativas.  

Em epítome singelo, mas proveitoso ao nosso desiderato, pode-se dizer que a 

previsibilidade causal91 é avaliada sempre em abstrato, atendendo à normalidade das 

consequências em si mesmas admitidas (em geral). Já a previsibilidade exigida pela 

culpabilidade é medida em concreto, tendo em mira o que era normalmente previsível 

e tomando em consideração os conhecimentos e aptidões gerais do agente.92 

Após o perfunctório exame dos requisitos responsabilizatórios antes sinalados 

– dano e causalidade –, importa agora avançar com o delineamento doutros 

fundamentos indenizatórios próprios da responsabilidade delitual, designadamente 

com o estudo da culpa93 e do risco94, imprescindíveis à compreensão da evolução do 

direito de danos e, mais, para a devida dimensão da probabilidade e possibilidade 

causais, ideias-chave deste texto.  

O século passado, ápice do capitalismo industrial, viu-se marcado por duas 

 
90 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 342. No mesmo sentido, 
TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. 3 ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 267-8.  
91 Entende Díez-Picazo constituir a previsibilidade uma condição da responsabilidade. DÍEZ-PICAZO, 
Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 361. 
92 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p.103. 
93 A noção de culpa (de caráter moral, com forte colorido religioso) influenciou profundamente a 
responsabilidade civil, assegurando justificativa ética ao dever de indenizar. PINTO, Carlos Alberto da 
Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, 
p. 119. Consequência disso que, para alguns, só se poderia falar em responsabilidade civil na medida 
em que verificada a culpa do lesante, pois a vontade (de determinar-se livremente) era o substrato da 
vinculação contratual e o alicerce da responsabilidade havida fora de seus domínios e limites. 
NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 114. 
94 Adota-se aqui a noção de risco alinhavada por Noronha, segundo o qual “por este princípio a ênfase 
é posta na causação ou, em casos especiais, na mera atividade desenvolvida. Responde [o lesante], 
mesmo que tenha procedido com todos os cuidados exigíveis. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 
ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 433. 
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grandes guerras, crises econômicas de dimensões globais (já apontando para a 

mundialização e interdependência dos diversos mercados), avanços tecnológicos 

inimagináveis, bem como pela transfiguração da geopolítica planetária, exigindo, na 

outra ponta e como medida adaptativa, de reequilíbrio, maior sensibilidade ético-

jurídica para enfrentamento da intrincada temática respeitante à indenização, aqui 

tomada em seu sentido original de indene, isto é, sem dano, incólume, ileso. Enfim, 

teve-se como necessário abandonar a noção de responsabilidade calcada apenas na 

ideia de culpa "a fim de realizar uma ordenação jurídica objectivamente justa"95, 

buscando-se fundamento nas diversas teorias do "risco" para, daí, objetivar a 

responsabilidade do lesante.  

Em resgate histórico, comenta-se terem sido precursores da doutrina do risco 

alguns partidários da escola do direito natural, já no século XVIII, em especial 

Thomasius e Heineccius, e isto como vistas à responsabilização das pessoas 

incapazes de discernimento (sem culpa, portanto). Surgiram, assim, duas grandes 

escolas formadas por juristas alemães e franceses. Como solução aos problemas 

responsabilizatórios, apresentou a escola alemã o princípio do interesse ativo. Por 

este, as perdas e danos provenientes dos acidentes inevitáveis na exploração de uma 

empresa deveriam ser incluídos nas despesas do negócio. Ainda nos domínios da 

escola alemã, também são dignos de nota o princípio da prevenção e do interesse 

preponderante (aqui se dizia, em resumo imperfeito, que se o lesante fosse rico, 

ampliadas estariam as possibilidades ressarcitórias. Se o lesante fosse pobre, seriam 

elas diminuídas). Divulgaram os juristas teutônicos também o princípio da repartição 

do dano, pelo qual não importa a origem do dano, uma vez que este será absorvido 

pelo seguro ou pelo Estado, o que se tem como prejudicial à função preventiva da 

responsabilidade. Apresentaram, ainda, como o fundamento do risco, o princípio do 

caráter perigoso do ato, servindo este, afirmam alguns, como mero pretexto para 

agravar a responsabilidade, e por isso não foi ele adotado pelo Código Civil. 

A escola francesa da responsabilidade inspirou-se no galicismo positivista 

exibindo várias soluções ligadas aos dois sistemas-tronco. A primeira, fundada no 

risco-proveito, vem representada por Saleilles-Josserand. A segunda, capitaneada por 

 
95 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 98, nota 1. 
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Ripert, lançou a teoria do ato normal, mas com efêmero prestígio.96 

 Visando saciar um sentimento reparatório imanente97 (ou, por vezes, de 

vingança) e buscando com isso, tanto quanto possível,  a reparação do dano 

experimentado pela vítima, passou-se a ladear a discussão relativa à presença da 

culpa98  admitindo-se e aplicando-se, na solução dos casos concretos (e de maneira 

sempre mais estendida), as  presunções, inversões de ônus da prova e  objetivação 

da responsabilidade (inclusive, extraordinariamente, na modalidade agravada99), 

chegando-se ao modelo inacabado da responsabilidade fundada no conceito de 

solidariedade100, também denominado de “seguro social”101. Com isso, lançou-se 

mirada, repita-se, não mais na culpa do lesante, mas no ressarcimento do prejuízo. 

 
96 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 51, 
54, 55, 57 e 67. 
97 Adota-se aqui o conceito de justiça ofertado por Pasold: “A Justiça, nesta perspectiva, há de ser 
considerada em sua tríplice dimensão básica, ou seja, a Justiça Comutativa, a Distributiva e a Justiça 
Social” (p. 84). (...) “Enfatizo que o Poder Judiciário, também está constitucionalmente comprometido 
com a resolução de desigualdades sociais e com a concretização de uma vida social fundada em 
valores éticos maiores, como os da liberdade, da justiça e da solidariedade”. PASOLD, Cesar Luiz. 
Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. Itajaí/SC: Univali, 2013. ebook 
http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx, p. 85. 
98 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2009. 
99 Ensina Noronha que “dentro da responsabilidade objetiva é possível distinguir duas espécies, que 
chamaremos de ‘objetiva comum’ e ‘agravada’. Ambas prescindem da culpa. As duas têm por 
fundamento um risco de atividade, mas este é diferente numa e noutra. Na comum, exige-se que o 
dano seja resultante de ação ou omissão do responsável (embora não culposa), ou de ação ou omissão 
de pessoa a ele ligada, ou ainda de fato de coisas de que ele seja detentor. Na agravada, vai-se mais 
longe e a pessoa fica obrigada a reparar danos não causados pelo responsável, nem por pessoa ou 
coisa a ele ligadas. Trata-se de danos simplesmente acontecidos durante a atividade que a pessoa 
responsável desenvolve. (...) são riscos inerentes, característicos ou típicos dessa atividade. (...) 
Poderíamos dizer que a responsabilidade civil agravada é aquela que vai além do ‘risco que tal espécie 
[de atividade] faz naturalmente correr’”. E ilustra o autor: “Um exemplo de responsabilidade civil objetiva 
agravada: empresa de transporte de pessoas é responsável até por danos resultantes de acidente de 
trânsito causado por motorista de outro veículo e por culpa deste (a responsabilização independe do 
nexo causal)”. NORONHA, Fernando. Obrigações, 2ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 476, 486-487. 
Lembra Facchini Neto: “A ideia genérica de responsabilidade objetiva (= independente de culpa) 
abrange uma miríade de teses e enfoques diversos – sendo mais importantes as teorias do risco- 
proveito, risco-criado, ideia de garantia e responsabilidade objetiva agravada”. FACCHINI NETO, 
Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. In: SARLET, Ingo Wolfgang. O novo código civil 
e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 171-218. 
100 É o que sustentam Jean Guyenot e René Savatier, por exemplo, lançando a ideia de que, ao final, 
os riscos serão absorvidos pelo Estado e redistribuídos à sociedade através de tributos. A citação vem 
contida em FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang. O novo código civil e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 
171-218. 
101  É o que se afirma. a. e.,  em relação aos danos decorrentes de acidentes de trabalho. Quanto a 
estes, diz-se, a responsabilização objetiva já não é mais suficiente, partindo-se agora para uma "nova 
era, do ‘seguro social’”. NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 407. 

http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx
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A responsabilidade aquiliana102 possui natureza eminentemente subjetiva, 

calcada na culpa, na moral103 e na religião, o que, ao contrário do afirmado por alguns, 

representou avanço civilizatório de inegável relevância histórica em defesa da 

liberdade do cidadão, pois que limitadora dos poderes do Estado (rei) pelo direito.104 

Daí referir-se que “um marco importante da responsabilidade foi constituído pela 

introdução de uma cláusula geral da responsabilidade por culpa (...). Foi uma das 

grandes novidades do Código Civil francês de 1804 e do seu célebre artigo 1382º, 

retomada de uma maneira geral nas grandes codificações modernas. O princípio da 

culpa valia então como exclusivo, isto é, como fundamento único da imputação de um 

dano (...)”.105 

Finca ela raiz (a responsabilidade extracontratual) nas relações de 

vizinhança106, o que se mostra oportuno ao estudo aqui proposto relativo às 

modificações havidas quanto à resposta do sistema jurídico à danosidade geral e à 

ambiental, em particular. 

Em tosco dizer, vem a responsabilidade subjetiva fundamentada na existência 

e comprovação da culpa, admitindo ela, por conta de sua estruturação, várias 

possibilidades excludentes, o que por vezes se mostra problemático no que tange à 

 
102 A denominação “aquiliana” deriva da “Lex Aquilia”, ou extracontratual, do direito romano. 
103 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 113. Para Mota Pinto, culpa possui plena pertinência com 
responsabilidade moral. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4 ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2012, p. 119. 
104 DUGUIT, Leon. Fundamentos do Direito. São Paulo: Ícone, 1996, p. 13.  
105 ALARCÃO, Rui. Direito das obrigações. Coimbra: Almedina, 1983. Sobre a submissão da força 
ao direito, no concernente à história do constitucionalismo, afirma-se que “En todo Occidente los 
pueblos pedían una “constitución” porque este vocablo significaba para ellos una ley fundamental, o 
una serie fundamental de principios, paralelos a una cierta disposición institucional, dirigida a delimitar 
el poder arbitrario y a assegurar un gobierno limitado. Se entiende que las técnicas del garantismo son 
diversas (cartas de derecho o no, control judicial o no, cuánta y cuál separación de poderes etc.), pero 
em todos los casos su intención y su razón de ser son el asegurar que se les garantise la protección 
frente al abuso de poder. (...) dirigidos a un único objetivo: someter la fuerza al derecho”. SARTORI, 
Giovanni. Elementos de teoría política. Tradução de Maria Luz Morán. Madrid: Alianza Editorial, 2005, 
p. 17 e 18. Título original: Elementi di teoria politica. Noticiando a vinculação da culpa à 
responsabilidade moral, vide PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4 ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p.119. 
106 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof.  Ovídio  Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.16. O relacionamento entre direitos de vizinhança e meio 
ambiente encontra-se bem desenvolvido na doutrina recente, como se vê do excelente artigo de 
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no direito 
brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília: BDJur. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/, acesso em 09/01/2018, p. 33-39. Destaque também 
merece, no mesmo sentido, o trabalho de PASQUALOTTO, Adalberto. Responsabilidade Civil por Dano 
Ambiental: Considerações de Ordem Material e Processual. In: Dano Ambiental: prevenção, 
reparação e repressão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 444- 470. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/
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reparação do dano à vítima. O risco, ver-se-á na sequência, legitima a 

responsabilização denominada objetiva.  

A responsabilidade sem culpa (ou objetiva) decorre, repita-se, da reação 

dogmática e jurisprudencial às lesões sofridas (e não indenizadas) pelas novas 

vítimas da sociedade de risco107, baseando-se a primeira vertente na assim dita 

“responsabilidade extracontratual decorrente do ato anormal” (vinculada à 

responsabilidade de vizinhança), sendo a segunda conhecida como “responsabilidade 

extracontratual no risco criado”, não se afigurando “justo, nem racional, nem tampouco 

equitativo e humano, que a vítima, que não colhe os proveitos da atividade criadora 

dos riscos e que para tais riscos não concorreu, suporte os azares da atividade 

alheia”.108 Diz-se, bem por isso, que "a função da responsabilidade civil é a de 

restabelecer, tanto quanto possível, o equilíbrio destruído pelo dano, recolocando a 

vítima, à custa do responsável, na situação em que ele estaria sem o ato imputado a 

este".109  

Numa palavra, deixou a culpa de figurar como o principal ou quase único 

elemento no qual se sustenta o sistema de responsabilidade civil, admitindo-se o 

dever ressarcitório mesmo nas hipóteses de sua patente ausência, sob o fundamento 

de que a vítima não pode "ser forçada a suportar prejuízo por ação de outrem, ainda 

que não culposa".110  Desde então, nada importa a punição do agressor, pois o que 

se procura é a  recomposição dos bens do lesado, devendo a “nova” responsabilidade 

civil surgir, então, “do fato, considerando-se a culpa um resquício da confusão primitiva 

entre a responsabilidade civil e a penal. O que se deve ter em vista é a vítima (...). Os 

dados econômicos modernos determinam a responsabilidade fundada sobre a lei 

econômica da causalidade entre o proveito e o risco”.111 

 
107 A expressão aqui é utilizada no sentido apresentado por BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo 
a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2011. 
Veja-se, especialmente, página 33: “Riscos vividos pressupõem um horizonte normativo de certeza 
perdida, confiança violada”. 
108 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.119. 
109 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.120. 
110 NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 117. 
111 A expressão é de Savatier, quando se referiu à expansão da responsabilidade, citado por LIMA, 
Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1998, p.116. 
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Bem nessa linha é o pensamento maduro de Saleilles, para quem, “acima dos 

interesses de ordem individual, devem ser colocados os sociais e só consultando 

esses interesses, e neles se baseando, é que se determinará ou não a necessidade 

de reparação”.112  

A reconfiguração das coberturas ressarcitórias fez (re)aparecer a noção de 

deveres gerais de cuidado e de prevenção, os quais, urdidos pelo complexo influxo 

social, mostram-se como resposta necessária à danosidade de massas. 

No dizer da boa doutrina, estão-se alargando as zonas “das omissões 

juridicamente relevantes, através da generalização, a partir de certas previsões legais 

específicas, dos deveres de prevenção do perigo, ou seja, pela consagração 

jurisprudencial de uma extensa variedade de deveres de organização, segurança, 

vigilância, instrução e outras condutas destinadas a controlar o potencial de risco de 

uma fonte de perigo”.113 A não observância de tais deveres, por si só, já caracteriza o 

exercício abusivo do direito, “não sendo necessária a consciência de se excederem, 

com o seu exercício, os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim 

social ou económico do direito; basta que se excedam esses limites”. 114 

Reforçando esse entendimento e em razão das lacunas percebidas na 

organização promovida pelo legislador, fez-se necessário implementar novas paletas 

ressarcitórias, brotadas do próprio sistema, a fim de não permitir o eventual 

enriquecimento sem causa do lesante e, mais ainda, para evitar ficasse a vítima sem 

reparação, o que feriria o princípio da justiça social. Assim é que, “no domínio da 

responsabilidade extracontratual a evolução implica o surgimento de uma 

responsabilidade objectiva, pelo risco”. 115 

No já longínquo ano de 1938, em obra clássica sobre o tema, dissertava o 

Professor Alvino Lima acerca da então embrionária  teoria da responsabilidade sem 

 
112 Citado por LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.117.  
113 FRADA, Manuel Carneiro da. Contratos e deveres de protecção. Coimbra: Coimbra, 1994. 
114 VARELA, Antunes. Código civil anotado. I. 4 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987. 
115 ROCHA, Maria Victória. A imputação objectiva na responsabilidade contratual. Revista de 
Direito e Economia. RDE, Ano XV, 1989, p. 78-100. 
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culpa116 decorrente, entre outros motivos, do “aumento das lesões de direitos 

advindas das invenções criadoras de perigos, ameaçando a segurança pessoal de 

cada um de nós”117, sendo por isso necessária a proteção das vítimas, até porque 

possuem estas evidente dificuldade no plano probatório (hoje configurada nas 

expressões vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, informacional e econômica, 

segundo a boa doutrina consumerista, por exemplo118). Não se olvide, porém, da 

vigorosa influência do positivismo jurídico no afastamento dos elementos subjetivos 

(culpa) da responsabilidade civil. 

Nesse contexto, mostrou-se imprescindível distanciar a responsabilidade do 

elemento moral, abordando a questão sob novo prisma, a saber, “sob o ponto 

exclusivo da reparação do dano”, das perdas.119 Chega-se hoje a admitir, em casos 

especialíssimos, como acima referido, o dever de reparação de danos não causados 

pela pessoa ao final responsabilizada (nem por alguém dela dependente), desde que 

esteja presente a conexão dano-atividade. 

 Pelo princípio do risco120, tomado aqui em suas várias acepções (risco- 

atividade, risco-proveito, risco criado121, garantia, objetiva agravada etc.), os danos 

 
116 LIMA, Alvino. Da culpa ao risco.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1938, 236 p. Disponível na 
Rede Virtual de Bibliotecas. Neste texto, foi consultada e utilizada a edição do ano de 1998, citada em 
nota de rodapé, acima. 
117 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.113. 
118MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
direito do consumidor. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 
119 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.115. 
120 FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 
O novo código civil e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
121 “Dentro da teoria do risco-criado, destarte, a responsabilidade não é mais a contrapartida de um 
proveito ou lucro particular, mas sim a consequência inafastável da atividade em geral. A ideia do risco 
perde seu aspecto econômico, profissional. Sua aplicação não mais supõe uma atividade empresarial, 
a exploração de uma indústria ou de um comércio, ligando-se, ao contrário, a qualquer ato do homem 
que seja potencialmente danoso à esfera jurídica de seus semelhantes. Concretizando-se tal 
potencialidade, surgiria a obrigação de indenizar. Uma outra ideia que encontra abrigo no amplo 
espectro da responsabilidade objetiva é a de garantia, que é particularmente eficiente para explicar 
certas espécies de responsabilidade objetiva, como quando o autor direto do dano é desprovido 
materialmente de bens ou renda. Ou seja, o legislador, exemplificativamente, ao responsabilizar os 
preponentes pelos atos dos prepostos, teria visado a assegurar às vítimas a efetivação de seu direito 
à indenização dos prejuízos injustamente sofridos, direito este que restaria seriamente comprometido 
se dependesse unicamente da solvabilidade do autor direto do ato danoso. Como refere Karl Larenz, 
‘não se trata, como no direito penal, de reagir frente ao fato culpável, mas sim de levar a cabo uma 
justa distribuição dos danos: quem causa um dano a outrem por meio de um ato antijurídico, ainda de 
modo apenas ‘objetivamente’ negligente, está mais sujeito a ter de suportar o dano do que aquele que 
diretamente o sofreu, sem ter contribuído para o evento’” NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 433. 



42 
 

 
 

verificados não devem ser suportados pela vítima, mas sim pelo responsável, seja ele 

(ou não) o efetivo causador do prejuízo (princípio da “causação” ou, ainda, da não 

tolerância à violação dos direitos), tudo sem se perquirir de dolo ou mesmo de culpa 

do agente. Demarcada restou, então, a distância entre lesante e responsável. 

Conforme negritado por excelente literatura, em todas as sociedades e em 

todos os momentos de sua história há zonas de perigo em âmbitos vitais, daí se falar 

em risco permitido122, operando ele pela definição de zonas de responsabilidade 

destinadas a compensar riscos socialmente inevitáveis mas que são em si mesmo 

permitidos em atenção a um interesse comum superior (coletivos)123, aspecto 

(tolerabilidade dos riscos) também central em nossa investigação. 

Como toda nova teoria em densificação, ainda hoje levantam-se vozes em 

desfavor da adoção, sem mais aquela, da teoria do risco no que se refere à 

responsabilidade civil, em qualquer de suas perspectivas mais usuais (risco integral, 

risco-proveito, risco criado) afirmando-se ser ela filha dileta do positivismo e, portanto, 

impregnada de uma concepção materialista do direito, reguladora de relações entre 

patrimônios, não entre pessoas. Em suma, alegam tratar-se de uma noção 

desumanizada do direito. Diz-se, também, estar a teoria entranhada de ideias 

socialistas, deslocando o centro da discussão do indivíduo para a sociedade, sem 

ganhos reais, e questionando, por fim, a própria definição de interesses sociais. 

Ademais, destacam o caráter injusto da objetivação, pois pouco ou nada significa o 

esforço no sentido da prudência, irreprovabilidade da ação, precauções e cautelas, 

podendo haver responsabilização e indenização mesmo que lícita a conduta do 

agente, o que serviria de sério desestímulo à boa conduta. Tratar-se-ia, pois, de 

indesculpável regresso às primitivas ideias da vingança privada e brutal. A prevalecer 

a teoria do risco-proveito, por exemplo, seria legítimo exigir a contrapartida dos 

terceiros que venham a auferir ganhos com a atividade do virtual lesante. Por último, 

destacam a inconsistência do conceito da expressão “proveito”, tudo a comprometer 

“gravemente a própria ordem social”.124 

 
122 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p. 343. 
123 FRADA, Manuel Carneiro da. Contratos e deveres de protecção. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 
126. 
124 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.191. 
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Não bastasse a censura à teoria do risco acima apresentada, dizendo ser ela 

desumanizante por deslocar a discussão do indivíduo à sociedade, em homenagem a 

ideias socialistas,  outra parte da doutrina lança crítica igualmente aguda, 

fundamentada em argumento justamente contrário, como bem anotado por Díez-

Picazo.125 Para os marxistas, os casos de responsabilidade sem culpa são a exceção, 

uma vez que o ressarcimento de todos os danos é um princípio típico das sociedades 

capitalistas, nas quais o predomínio do liberalismo econômico impede a proibição das 

atividades danosas. Eorsi, por exemplo, afirma não ser certo que a responsabilidade 

objetiva assegure o ressarcimento de um número maior de casos e que nada há de 

revolucionário com o propalado fim da culpa. A teoria objetiva, então, teria como 

destino atender necessidades do capitalismo moderno. Denunciam, ademais, que a 

objetivação acaba por distorcer o sistema ressarcitório, fazendo recair o custo do 

prejuízo sobre toda a coletividade, já que apenas as grandes empresas 

monopolísticas possuem condições de repassar os ônus ao consumidor, via preço de 

produtos (a conhecida externalidade, a ser tratada com mais vagar oportunamente). 

“A responsabilidade objetiva significa uma realocação do dano e uma identificação do 

valor da vida e do trabalho com o valor do ressarcimento, com a desvalorização do 

papel do homem no âmbito da organização técnica, pondo às claras a falsa 

socialidade dessas teorias (que levam à desumanização)”.126 

Contra-atacam os defensores da teoria do risco (e da responsabilidade 

objetivada, decorrentemente) asseverando que, “embora partindo do fato em si 

mesmo para fixar a responsabilidade, tem ela (a teoria do risco) raízes profundas nos 

mais elevados princípios de justiça e equidade”. Assim, “foi em nome das injustiças 

irreparáveis sofridas pelas vítimas esmagadas ante a impossibilidade de provar a 

culpa (...) que a teoria do risco colocou a vítima inocente em igualdade de condições 

em que se acham empresas poderosas”, anotando com isso serem superadas as 

dificuldades notórias no estabelecimento (conhecimento e prova) das causas dos 

acidentes, limitações que deixavam as vítimas, invariavelmente, sem reparação 

alguma. Ademais, o proveito obtido com a atividade do lesante (teoria do risco-

proveito) não se determina concretamente, mas “é tido como finalidade da atividade 

criadora do risco” (cuida-se, portanto, da noção de “proveito normalmente realizável”, 

 
125 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.222. 
126 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.223.  
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e não do “proveito efetivo”). Ademais, se impreciso o conceito de risco, o que dizer da 

vaguidade da expressão “culpa”?127 A isso acrescenta Alvino Lima, citado por Aguiar 

Dias, ser “falsa a acusação de materialismo irrogada à tese. É verdade que considera 

o fato em si mesmo e dele faz derivar a responsabilidade. Mas tal se assenta nos mais 

lídimos princípios de justiça e equidade”. Quanto à igualdade, mostra-se a culpa 

ineficaz frente à superioridade de condições de empresas poderosas. Em relação à 

fraternidade, a objetivação resulta do movimento da solidariedade humana, sem 

qualquer feição individualista. No que se refere à liberdade humana, importa a teoria 

do risco em maior garantia de estabilidade, diferentemente do que se passa com a 

culpa, sempre instável e volátil. Ademais, soa contraditória e improcedente a 

afirmação de que a doutrina do risco conduzirá à inércia e paralisia humanas, uma 

vez que “a doutrina da culpa, utilizando as presunções legais jure et de jure, consagra 

o próprio risco, porque não admite prova em contrário da ausência da culpa”.  E mais, 

inexistem sinais de paralisia da atividade econômica, menos ainda decorrentes da 

larga aplicação da teoria do risco, uma vez que as grandes empresas já incorporaram 

os custos do risco, transferindo-os ao preço do produto/serviço. Ainda, não se trata (a 

teoria do risco) de algo primitivo, ao contrário do afirmado por seus detratores, pois 

“inexiste assimilação entre a vingança privada e o risco. Aquela não tinha a justificá-

la nenhum princípio de ordem moral”, ao passo que “o risco se funda na moral e na 

equidade, em favor dos menos favorecidos”. O risco não implica proveito concreto, 

mas decorrência da sua atividade criadora afigurando-se, ao final, tão vago e incerto 

quanto a culpa”.128  

De toda sorte, em que pesem reparos por conta de exageros pontuais, o certo 

é que a teoria do risco possui larga tradição no mundo ocidental, estando 

definitivamente pacificado o seu uso, sendo ela aplicada por todos os tribunais, vindo 

prevista em vários códigos e leis especiais, notadamente nas normativas ambiental e 

do consumidor. 

Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, possui o risco a função de 

redistribuir um dano fortuito segundo variados critérios de conveniência social ou 

 
127 LIMA, Alvino. Culpa e risco.  2 ed. revista e atualizada pelo Prof. Ovídio Sandoval. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.195-6. 
128 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 
73-4. 
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eficiência econômica (deveres de prevenção do perigo). “O apertar das malhas da 

ilicitude possibilitada pelos deveres de prevenção do perigo facilita obviamente o 

apuramento do juízo de censura trazido na culpa”.129 Discute-se, modernamente, se 

a construção dualista – contrato/delito – da responsabilidade civil satisfaz as novas 

exigências sociais. Para alguns, entre ambas haveria uma responsabilidade pela 

(quebra da) confiança destinada a suprir as lacunas de proteção deixadas pela 

responsabilidade negocial130, mas o aprofundamento da questão escapa ao objetivo 

desta investigação. 

Já se registrou acima a tendência à ampliação das hipóteses ressarcitórias 

(partindo-se da ideia inicial da culpa como fundante da responsabilização civil, 

passando pelas presunções (legais e judiciais)131, inversão do ônus probatório, 

chegando-se às teorias do risco), valendo apenas destacar a forte propensão de a 

responsabilidade objetiva rumar ao conceito de “garantia”132, utilizando-se o legislador, 

para tanto, de cláusulas gerais e de conceitos vagos e indeterminados para balizar o 

caminho, deixando ao Juiz a aplicação conscienciosa das técnicas quando da análise 

e julgamento do caso concreto.133  

Assim, mesmo diante da progressiva adoção e alargamento aplicativo da teoria 

do risco, há espaços em que se faz necessária a aplicação da teoria subjetiva, fulcrada 

na culpa, e em alguns casos, como na hipótese de ressarcimento pelo dano em 

 
129 FRADA, Manuel Carneiro da. Contratos e deveres de protecção. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 20. 
130 Vide, por todos, FRADA. Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e 
responsabilidade civil. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, especialmente capítulo IV, p. 583 e 
seguintes. 
131 Presunção é ilação que a lei ou o juiz retira de um fato conhecido para firmar um fato desconhecido. 
Não é meio de prova, mas fórmula lógica para descoberta dos fatos. Portanto, a presunção altera o fato 
que ao onerado incumbe provar. Quando se refere às provas, destaca Noronha o que se entende por 
presunções legais e naturais. As naturais são também designadas simples ou de fato, e “têm por base 
aquilo que a vida nos ensina, o que normalmente acontece na vida real. Resultam de regras de 
experiência que o juiz pondera ao apreciar a prova. As legais são determinadas por normas jurídicas 
(relativas e absolutas)”. Devem as presunções ser distinguidas das ficções legais. Conforme o autor 
referido, “ficção legal é técnica que permite considerar como real uma situação imaginária, que assim 
passará a ser juridicamente relevante. Propriedade fiduciária é ficção legal”.  NORONHA, Fernando. 
Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 478, 482. Aguiar Dias, com sua reconhecida 
competência, demarca a distinção entre ficção e presunção. Esta (presunção), “baseia-se na 
verossimilhança e responde às tendências da lógica natural. Baseia-se no que ordinariamente 
acontece. A primeira (ficção) vai mais longe, ultrapassa o domínio da prova e desnatura cientificamente 
as realidades, de forma que exclui aprioristicamente qualquer possibilidade de prova em contrário”.  
DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 92. 
132 Acerca do tópico – garantia – veja-se MONTEIRO, Sinde. Rudimentos da responsabilidade civil. 
Revista da Faculdade de Direito do Porto, 2005, p. 349-390. 
133 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade. V 9, n. 29, p. 233-258, jul/dez 2006. 
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eventos aleatórios, objeto de nossa pesquisa, mostra-se necessário migrar para a 

técnica das presunções e, ao final, para outros métodos indenizatórios.   

Nosso atual Código Civil134, promulgado no ano de 2002, foi parcialmente 

inspirado por essas diretrizes socializantes, mantendo a estrutura clássica 

ressarcitória ancorada na culpa (teoria subjetiva), mas previu a responsabilidade sem 

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”135, dilatando assim as hipóteses de responsabilização objetiva136 e inserindo 

as cláusulas gerais referentes ao abuso de direito (art. 187), ao exercício da atividade 

de risco (art. 927, par. único) e aos danos causados por produtos (art. 931).  

O Código de 2002 constitui-se, é bem verdade, num tímido avanço no que se 

refere ao tema responsabilizatório, uma vez que já se havia instituído por lei, vinte 

anos antes, ao menos em matéria ambiental, a responsabilidade independentemente 

da verificação da culpa.137 Igual caminho - objetivação da responsabilidade - foi 

trilhado pelo legislador consumerista.138 

 
134 Lei n. 10.406/2002. Síntese adequada pode ser encontrada em FACCHINI NETO, Eugênio. Da 
responsabilidade civil no novo código. Revista TST, Brasília, vol. 76, n. 1, jan/mar 2010. Intensa e 
ácida análise é empreendida pela mais qualificada inteligência nacional ao Código Brasileiro de 2002. 
Comentando o artigo 186, por exemplo, destaca Aguiar Dias: “O texto se me afigura realmente 
decepcionante. Se o que se pretendia era tratar do ato ilícito e da reparação do dano, ao contrário do 
art. 159 [do Código anterior], que tratava da obrigação de reparar baseada na culpa, houve um visível 
excesso na definição daquele, em cujos elementos integrantes não figura o dano, requisito, sim, da 
obrigação de reparar. O ato ilícito pode não causar dano”. E, ao analisar o dano moral e o artigo 927, 
desfere: “Outro defeito: [em relação ao dano moral] não é o ato ilícito, eventual produtor do dano, que 
explica e justifica a reparação. É a sua repercussão, o seu efeito. (...) O artigo 927 consagra a culpa 
como fundamento principal da responsabilidade civil. A noção se nos afigura imprecisa ou, talvez, 
ambígua”. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, 
p. 29-39. 
135 Artigo 927, parágrafo único do CCB/2002. 
136 "Verifica-se uma crescente conscientização de que a responsabilidade objetiva consiste em uma 
responsabilização não pela causa (conduta negligente, conduta criadora de risco etc.), mas pelo 
resultado (dano), distanciando-se, por conseguinte, de considerações centradas sobre a socialização 
dos riscos, para desaguar em uma discussão mais finalística sobre a socialização das perdas". 
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 28. 
137 Assim prevê a Lei n. 6.938/1981, em seu artigo 14, §1º: “Sem obstar a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, 
por danos causados ao meio ambiente”. 
138 Lei n. 8.078/1990, especialmente o seu artigo 14: “O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos”. 
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Não é demasiado advertir, nesta altura, que todo o complexo jurídico 

ressarcitório encontra-se indubitavelmente tonalizado pela Constituição Federal, 

sendo aceite por todos, e por isso não se lhe dedica aqui mais profunda reflexão, a 

superioridade hierárquico-normativa da Carta de 1988, que serve como "fundamento 

de validade das normas inferiores".139 Insta averbar, todavia, na vereda de Mota Pinto, 

conter a “constituição uma força geradora de direito privado. Suas normas não são 

meras diretivas programáticas de caráter indicativo, mas normas vinculativas que 

devem ser acatadas pelo legislador, pelo juiz e pelos demais órgãos estaduais”.  As 

normas constitucionais, especialmente aquelas veiculadoras dos direitos 

fundamentais, possuem evidente eficácia na seara das relações entre particulares 

(relações jurídico-privadas), o que se dá de três formas.  Primeiro, quando as normas 

de direito privado reproduzem o conteúdo da norma constitucional (por exemplo, 

quando se fala no direito ao nome e à intimidade da vida privada). Segundo, por meio 

de “cláusulas gerais e conceitos indeterminados, cujo conteúdo é preenchido com os 

valores constitucionalmente consagrados”. Por último, em situações “excepcionais, 

inexistindo cláusula geral ou conceito indeterminado adequado, uma norma 

constitucional reconhecedora de um direito fundamental aplica-se independentemente 

da mediação de uma regra de direito privado”. Na mesma sequência, destaca o autor 

a conciliação havida entre o “direito constitucional e os princípios fundamentais do 

direito privado – eles próprios conformes à Constituição”, sublinhando situações nas 

quais o direito civil “prevalece” sobre o direito constitucional. Assim se verificaria, a.e., 

quando em discussão os conceitos de igualdade versus liberdade contratual, ou entre 

liberdade de expressão e dever de segredo ou fidelidade contratual. “Sem essa 

atenuação”, remata o doutrinador, “a vida jurídico-privada, para além das incertezas 

derivadas do caráter muito genérico dos preceitos constitucionais, conheceria uma 

extrema rigidez, inautenticidade e irrealismo”.140 

 Dessa forma também acontece, regra geral, consoante boa doutrina, quando 

da interpretação141 e aplicação das leis ordinárias (e das cláusulas gerais nelas 

 
139 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 3 ed., Coimbra: 
Almedina, 1998.  
140 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2012, p. 72-5.  
141  BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro. 2 reimpressão. Belo 
Horizonte: Fórum, 2013, especialmente p.36. Para Eros Grau, “(...) a interpretação do Direito tem 
caráter constitutivo – não, pois meramente declaratório – e consiste na produção, pelo intérprete, a 
partir de textos normativos e dos fatos atinentes a um determinado caso, de normas jurídicas a serem 
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inseridas) que devem, bem por isso, ser lidas a partir dos princípios constitucionais 

que as informam142, até porque, como já afirmado, “cada Direito não é mero agregado 

de normas, porém um conjunto dotado de unidade e coerência – unidade e coerência 

que repousam precisamente sobre os seus (dele = de um determinado Direito) 

princípios”.143 

 Guiada pelos direitos fundamentais e pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana144 é que se vai plasmando a base para a repaginação da tábua valorativa que 

permeia a responsabilidade civil contemporânea - dedicando-se especial ênfase  às 

assimetrias145, à proteção do vulnerável, do hipossuficiente e, de maneira mais 

detida146,  das vítimas -, cujo eixo central reside  agora na preocupação com o  

ressarcimento do dano147 (examinando-se, à largada e conceitualmente, se se trata, 

 
ponderadas para a solução desse caso, mediante a definição de uma norma de decisão. 
Interpretar/aplicar é dar concreção (=concretizar) ao Direito. Neste sentido, a interpretação/aplicação 
opera a inserção do Direito na realidade”. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição 
de 1988. 17 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 158. 
142 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, 3 ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian,1997. Abrindo outra perspectiva sobre o tema, vide o trabalho de 
AUER, Marieta. A interpretação em conformidade com o direito primário, in MONTEIRO, António Pinto; 
NEUNER, Jörg; SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: uma perspectiva 
de direito comparado. Coimbra: Almedina, 2007, p.41-77. Vale, no particular, sublinhar a feliz 
advertência da doutrina: "Por um lado, a tendência a superestimar os princípios em detrimento das 
regras torna altíssimo o grau de incerteza e pode descambar em insegurança incontrolável, relacionada 
à própria quebra da consistência do sistema jurídico e, pois, à destruição de suas fronteiras operativas. 
Por outro lado, a tendência a superestimar as regras em detrimento dos princípios torna o sistema 
excessivamente rígido para enfrentar problemas sociais complexos". NEVES, Marcelo. Entre Hidra e 
Hércules: princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. XX. 
143 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 17 ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2015, p. 162. 
144 Realmente, “a dignidade desempenha um papel não apenas na caracterização do dano causado 
por violações aos direitos humanos, mas também na responsabilização do Estado em reparar o dano. 
Assim o é porque uma violação dos direitos humanos fere “a dignidade e o respeito devidos a cada ser 
humano (...). A punição de quem praticou o ato restabelece a dignidade e a autoestima da vítima (...) e 
da comunidade””. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito 
Constitucional Contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 
3 reimp. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 32. 
145 As assimetrias manifestam-se através da ausência de isonomia material, caracterizada também 
(mas não exclusivamente) pela vulnerabilidade de um em relação ao outro que se encontra, bem por 
isso, substancialmente superior àquele. MIGUEL, Paula Castello Miguel. Contratos entre empresas. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. Por isso, a igualdade buscada deve ser "real e efetiva perante 
os bens da vida", isto é, substantiva, não meramente adjetiva. FERREIRA, Pinto. Comentários à 
Constituição Brasileira. São Paulo, Saraiva, 1989, p. 62. 
146 “Surgiu então a necessidade de socorrer as vítimas (Mazeaud & Mazeaud, leçons de droit civil, 
Paris, Ed. Montchrestien, 1956, p. 302)”. FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo 
código. In: SARLET, Ingo Wolfgang. O novo código civil e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006, p. 171-218. 
147 "Mas a sua expansão (da responsabilidade contratual) é também a da responsabilidade em geral, 
porque orientada no sentido de facilitar a reparação devida à vítima do dano". DIAS, José de Aguiar. 
Da responsabilidade civil, 12 ed, 2 tiragem, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p.67. 
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inclusive, de admitir nova categoria  de patrimônio a ser protegido ou de danos a 

serem indenizados), afastando-se da discussão o conceito de culpa, quando 

necessário e pertinente, e até dispensando-se, eventualmente, em situações 

excepcionalíssimas, a demonstração do nexo de causalidade.  

 Nesse contexto temporal-evolutivo foi tomando densidade, então, a ideia 

centrada na necessidade de se aplicarem os direitos fundamentais às relações entre 

particulares148, sem que isso implique a vulgarização que se quer justamente evitar.  

 Compondo essa nova tessitura normativa, passou o Código Civil Brasileiro149 a 

tornar também seus os princípios da socialidade, eticidade e efetividade (ou 

operabilidade, como querem alguns).150  

 Para tanto e com o intuito de conferir maior plasticidade e, portanto, relativa 

perenidade à lei, utiliza-se o sistema de cláusulas gerais, conceitos jurídicos 

indeterminados e normas programáticas, cabendo ao Judiciário concretizar os 

mandamentos ético-jurídicos ali insertos a partir, repita-se, da matriz constitucional, 

apesar de termos como verdadeira a constatação de que as constituições nacionais 

(especialmente nos países comunitários europeus) estão "gradativamente perdendo 

em centralidade".151 

 
148 Assim, por exemplo: CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito privado. 
Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. 3 reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012. 
UBILLOS, Juan María Bilbao. En qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales? 
In SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado.  2 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. CANARIS, Claus-Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais 
sobre o direito privado na Alemanha. In SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado.  2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.225-246. 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos, liberdades e garantias no âmbito das relações entre 
particulares. In SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado.  2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 273-300. 
149 Souza, Sylvio Capanema de. O novo código civil. Livro I – do direito das obrigações.  Rio de 
Janeiro: CEDEs-TJRJ, 2002, p. 40-42. 
150 A socialidade implica no abandono do modelo liberal-individual, não podendo contratos e 
propriedade, por exemplo, afastarem-se de sua função social. GONÇALVES, Carlos Roberto. 
Principais inovações no código civil de 2002. São Paulo: Saraiva, 2003 e REALE, Miguel. Principais 
controvérsias no novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. A eticidade, de seu lado, quer 
significar que as relações obrigacionais serão depuradas pela boa-fé objetiva TRINDADE, Roberto 
Júlio. O princípio da boa-fé objetiva no direito privado alemão e brasileiro. Revista do Direito do 
Consumidor, 23-24/199, jul.-dez. 1997. 
151 SARLET, Ingo Wolfgang. A influência dos direitos fundamentais no direito privado: o caso brasileiro. 
In  MONTEIRO, António Pinto; NEUNER, Jörg; SARLET, Ingo (Orgs). Direitos fundamentais e direito  
privado:  uma perspectiva de direito comparado. Coimbra: Almedina, 2007, p. 121. 
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A socialização do sistema indenizatório152 – ao menos para a extensão da 

protetiva ambiental, dentro dos estreitos limites funcionais da técnica – pode ser bem 

apreciada pela lente do direito responsivo, o qual atua como facilitador das respostas 

às necessidades sociais, porque orientado à busca de fins concretos (forma finalista). 

Trata-se de uma visão de direito tendencialmente mais estendida e, 

concomitantemente, mais particularista que o direito clássico, fulcrada nos princípios 

gerais e conceitos de textura alongada, fornecendo maior e mais rápida capacidade 

adaptativa ao Direito, sem necessariamente intervir de forma direta noutros sistemas 

sociais.153 

 A pouco e pouco, repita-se, foi-se operando a mutação (também e 

preponderantemente jurisprudencial) do direito ressarcitório, focado agora na 

reparação da vítima com a adoção, por exemplo, da teoria do risco integral, 

transformando-se numa espécie de instituto de garantia dos lesados.  Esse 

movimento, sublinha-se, possui significativo impacto nas relações sociais, podendo-

se falar, em virtude disso, no surgimento de uma blame culture, isto é, de algo que se 

 
152 No que se refere à socialização do direito privado, comenta Mota Pinto ter-se gerado, “em ligação 
com o intervencionismo estatal, nos domínios do econômico e do social, uma tendência social do direito 
privado. Essa aspira a realização de uma ordenação jurídica objetivamente justa nas relações entre os 
contratantes – de uma justiça efetiva que supere e torne inócua a desigualdade factual das partes e a 
diversidade do seu poder real de negociar”. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito 
civil. 4 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p. 105. Vale registrar a existência de vozes dissonantes 
sobre o tema, dentre elas a do Prof, Pueche, da Universidade de Alcalá, o qual condena a excessiva 
socialização do direito de danos, para o qual nos encaminhamos a uma situação de completa 
insegurança jurídica e injusta, acima de tudo.  “En efecto, yo creo que en este tema, entre unos y otros, 
nos estamos deslizando por un plano inclinado que conduce a una situación de completa inseguridad 
jurídica y decididamente injusta, que es lo peor. Pienso que es injusto lanzarse a la búsqueda de un 
patrimonio solvente para indemnizar en todo caso a la víctima de un infortunio. Y esto es lo que se está 
haciendo en numerosas ocasiones, con desprecio tanto del ius positum, fundamentalmente el art. 1902 
del Cód. Civil, como de la técnica jurídica elaborada en torno al acto ilícito. Pero quien piense que hay 
que compensar a la víctima siempre; quien no acepte que la desgracia también forma parte de la vida; 
quien, en fin, crea en un derecho subjetivo a la felicidad, cuya lesión ha de generar reparación, es claro 
que estará muy conforme con la tendencia antes indicada y acaso no encuentre interés en unas 
consideraciones que persiguen establecer límites o barreras a aquella evolución. El empeño por 
encontrar un responsable que pague los daños y perjuicios sufridos por una persona, cuando consta 
que no hubo negligencia alguna en quienes pudieron ser causas materiales de la desgracia, y cuyo 
comportamiento fue enteramente lícito, me parece rotundamente rechazable, con muy pocas 
excepciones que veremos”. PUECHE, José Enrique Bustos. La antijuricidad, presupuesto de la 
responsabilidad extracontractual. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Centroamericana. 
Revista de Derecho n. 9, 2004, p. 29-38. Díez-Picazo, de igual modo, tratando do que denomina de 
“impulsos de socialização dos danos”, comenta: “Os cimentos ideológicos deste modo de pensar devem 
ser provavelmente encontrados em uma série de tendências políticas e sociais que estiveram em voga 
nos anos ’60 do século passado – o chamado “socialismo com rosto humano”. DÍEZ-PICAZO, Luis. 
Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.188. 
153 NONET, Philippe; SELZNICK, Philip. Law and society in transition: toward responsive law. 2 ed. 
New Brunswick: Transaction Publishers, 2005. 
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convencionou designar de “cultura da culpa”, expressão emprestada da ciência da 

Administração.154 

Admitindo-se a existência da afirmada sintonia envolvendo o binômio 

responsabilidade civil-tecnologia, como negritado no preâmbulo deste trabalho, é 

oportuno questionar a aptidão de nossa infraestrutura jurídica em responder às 

demandas do espaço digital ou, ainda, se será possível acompanhar as rupturas 

atuais e gerenciar seus impactos com o ferramental de que se dispõe155, uma vez 

aparentemente esgotada a racionalidade do sistema jurídico presente ante as 

exigências da sociedade pós-contemporânea e complexa156, o que se verifica pela 

(mas não só157) dispersão de interesses, assimetria cultural e, no caso brasileiro em 

particular, pela marcante estratificação social.  

 De acordo com consistente literatura, além da inadequação da estrutura 

normativa158 às novas formas de riqueza159 experimenta-se, no que aqui nos 

interessa, a possível disfuncionalidade dos mecanismos legais destinados à efetiva 

responsabilização civil daqueles que causam prejuízos ou danos160 a outrem, o que 

 
154 Possível conceituar a locução “cultura da culpa” como aquela relativa à tendência dos grupos ou 
organizações sociais de criarem mecanismos de responsabilização quando do mau funcionamento de 
algo ou quando constada a ocorrência de um erro. Aqui, ao invés de ser promovida uma inflexão na 
direção da oportunidade de melhoria (aprender e aperfeiçoar com o erro), opta-se pela identificação e 
responsabilização do culpado. Disponível em https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english, 
acesso em 06/04/2019. 
155 TAPSCOTT, Don. TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution: como a tecnologia por trás do bitcoin 
está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: Senai Editora, 2016, p. 361. 
156CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 2000. CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito  e democracia. São Paulo: Editora Max 
Limonad, 1997. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma visão do mundo contemporâneo. São Paulo: 
Pioneira, 1996. MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Desafios do século XXI. São Paulo: 
Pioneira, 1997. SOUZA, Hamilton Dias de (Org.). A reengenharia do estado brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995. 
157 A "inflação" legislativa, apontam, teria contribuído eficazmente à desvalorização do instrumental 
normativo.  FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica. São Paulo: Malheiros, 
1996.  
158 Interessante estudo acerca dos "casos difíceis" e da "nova interpretação" constitucional que se 
lhes dá - a contar da identificação de três grandes situações geradoras, a saber, ambiguidade da 
linguagem, desacordos morais razoáveis e colisões de normas constitucionais ou de direitos 
fundamentais - pode ser encontrado em BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional 
brasileiro. 2 reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p.36-38. 
159 ENZWEILER, Romano José. Os desafios de tributar na era da globalização. Florianópolis: 
Diploma Legal, 2000. 
160 "Todo daño provoca un prejuicio, y todo prejuicio proviene de un daño. En sentido jurídico, se 
considera daño el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o la rotura de un objeto 
ajeno; y por prejuicio, la pérdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de 
obtenerse". TORRES, Guillermo Cabanellas de. Diccionario jurídico elemental. 19 ed. Buenos Aires: 
Heliasta, 2008, p.108. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
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pode precipitar, no limite, perigosa erosão do tecido social.161 

 Afirma-se, não sem razão, que quanto mais difusa e opaca se mostra a 

cidadania social162, a partir do declínio do próprio indivíduo163, quanto mais 

pulverizadas, enfim, as percepções acerca das potencialidades e necessidades 

humanas (individuais e coletivas), menores as possibilidades de coesão e 

consenso.164 Daí ficar evidenciada, também, a importância devida pelas respostas 

ressarcitórias  às mais diversas formas de dano, como meio de entibiar a sensação 

de injustiça ubíqua tão característica dos dias correntes. 

É fato que o universo responsabilizatório prossegue em infindável 

metamorfose.165 Reverbera, com sensibilidade e rapidez, necessidades sociais 

nupérrimas. O mundo tesarac166 reorganiza-se, diz-se wiki167, colaborativo, ao mesmo 

tempo que se desvela contraditoriamente distópico168. 

 
161 Assim, exemplificativamente, FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo código. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang. O novo código civil e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 171-218 e ANDRESSA JUNIOR, Gilberto. A responsabilidade civil pela perda de 
uma chance no direito brasileiro. Revista de direito privado. Ano 10. n. 40, out.-dez./2009, p.177-214. 
162 HIRSCHMAN, Albert. A retórica da intransigência. Perversidade, futilidade, ameaça. Trad. 
Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras,1995. 
163 IANNI, Octávio. Teorias de globalização. 2 ed. Rio de Janeiro: C. Brasileira, 1996. 
164 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Coimbra: Gradativa, 1999. 
165 Afirma Noronha, por exemplo, que a expansão ressarcitória se dá em razão de três fenômenos: 
expansão dos danos suscetíveis de reparação (danos morais e danos transindividuais, por exemplo), 
objetivação da responsabilidade civil (risco de empresa, risco administrativo, risco-perigo, 
responsabilidade objetiva comum e objetiva agravada) e sua coletivização (seguro de responsabilidade 
civil, seguridade social, responsabilidade grupal). NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos 
contemporâneos da responsabilidade civil. Florianópolis: Revista Sequência, n. 37, Curso de Pós-
graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 1998, p.21-37. 
166 “A expressão foi criada pelo escritor Shel Silverstein para descrever uma espécie de dobra da 
história, um momento em se destroem os paradigmas – sociais, culturais, econômicos – e colocam-se 
outros no lugar. Enquanto o tesarac está ocorrendo, a sociedade mergulha no caos e na confusão, até 
que uma nova ordem a recomponha. A Renascença e a Revolução Industrial são dois exemplos de 
tesaracs anteriores.” LONGO, Walter. O marketing pós-tesarac. HSM Management, nº 70, ano 12, v. 
5, set.-out. 2008, p. 21. 
167 A locução wiki wiki possui origem havaiana (significando “super-rápido”) sendo aqui empregada 
como sinônimo de sistema (software) colaborativo/comunitário de criação, um espaço virtual sem 
dominantes, com um sem-número de colaboradores interconectados, como ocorre com a Wikipédia. 
ENZWEILER, Romano José. Reflexões acerca do sistema eleitoral brasileiro: a “tragédia democrática” 
e o wiki-tesarac. Coord.: SILVA, Vasco Pereira da. SARLET, Ingo Wolfgang. Revista Direito Público 
Sem Fronteiras. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, junho-2011. 
ebook_dp_completo2isbn.pdf 
168 Retornando ao emparelhamento jurídico-tecnológico, movemo-nos, argumenta-se, em direção à 
conhecida “segunda metade do tabuleiro de xadrez” [conhecida lenda hindu relacionada à suposta 
criação do jogo de xadrez. Maravilhado com o jogo, pergunta o rajá ao homem que lhe apresentara o 
tabuleiro, Lahur Sessa, o que este desejava, pedindo o brâmane apenas que se colocasse um grão de 
trigo na primeira casa do tabuleiro, dois na segunda, quatro na terceira e assim sucessivamente, em 
proporção geométrica. Ao final, ter-se-ia reunida no tabuleiro toda a safra de trigo do reino, por dois mil 
anos. Por isso se diz, metaforicamente, que quando se passa a segunda metade do tabuleiro, é 
alcançado o espaço do incompreensível. GIUSTI, Paulo. História ilustrada do xadrez. Rio de Janeiro: 
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Certeza, verdade169 e confiança representam o esforço central das ciências 

que, desde sempre, as investigam e perseguem. Foi essa (a discussão acerca da 

certeza e, portanto e ao fim, sobre a estabilidade, a autoridade e o poder), a. e., a 

essência do conflito havido entre jesuítas e galileanos170 acerca dos “infinitamente 

pequenos”.171 

O problema que agora se faz necessário discutir é este: qual o impacto, para a 

responsabilidade civil, da guinada epistemológica havida em direção à socialização 

do direito de danos em detrimento das estruturas de garantia dos direitos individuais? 

O argumento socializante é sincero e vale para acomodar as necessidades originadas 

 
Ciência Moderna, 2006], o que pode levar à paralisia pela incompreensão. Mostra-se necessário, por 
isso, avançar na explicação das revoluções científicas [Vide KUHN, Thomas S. Estrutura das 
revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira. 10 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2010], que agora se vão revelando acentuadamente disruptivas. Daí se falar, por exemplo, no potencial 
reformista da internet relacionado ao compartilhamento de dados em rede (a cadeia de blocos 
criptografados - os blockchain -, do qual a famosa moeda virtual denominada bitcoin representa apenas 
a face mais conhecida), isto é, na maneira como os dados digitais são armazenados e compartilhados 
“na nuvem”. Os blockchain identificam-se, assim, com o ápice da colaboração social em massa, 
fundando-se o fio condutor dessa inédita experiência humana em princípios de integridade e confiança. 
TAPSCOTT, Don. TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution: como a tecnologia por trás do bitcoin 
está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: Senai Editora, 2016, p. 40.  
169 Afirma Popper, com inteira razão, ser a verdade científica inalcançável, mas mesmo assim insiste 
ele que se deve persegui-la sempre, por “tentativa”, cientes da “transitoriedade” dessa verdade. 
POPPER, Karl R. Conjecturas e refutações (O progresso do conhecimento científico). Brasília: 
Editora da UNB, 1994.  
170 ALEXANDER, Amir. Infinitesimal: a teoria matemática que mudou o mundo. Tradução de George 
Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p. 197. 
171 Como se sabe, na contenda famosa, encontravam-se de um lado as forças da hierarquia e da 
ordem – jesuítas, hobbesianos, cortesãos reais franceses e a alta Igreja anglicana. Defendiam estes 
um sistema fixo e unificado do mundo, tanto natural quanto humano. Portanto, opunham-se aos 
infinitesimais, pois estes significavam a relativização de uma verdade para eles absoluta, eterna, 
relacionada à transcendência e ao infinito divino. Noutra banda posicionaram-se os ditos 
“liberalizadores”, como Galileu, Wallis e os newtonianos. Advogavam a favor dos infinitesimais e de seu 
uso na matemática e, em consequência, admitiam uma ordem pluralista e flexível, que pudesse 
acomodar a gama de opiniões e diversos centros de poder. Para o grupo liderado pelos jesuítas, o 
mundo era um lugar fixo e sempre imutável. Afinal, diziam, é esta a base da ordem e da hierarquia, as 
quais não poderiam ser contrastadas jamais. ALEXANDER, Amir. Infinitesimal: a teoria matemática 
que mudou o mundo. Tradução de George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2016, p.14-5, 175. Para 
Galileu e os seus, entretanto, os infinitesimais eram a verdade em si, matematicamente demonstrável 
o que levou Popper, séculos após, a propor a admissibilidade de verdades provisórias, mutáveis, 
capazes de responder ao menos temporariamente às questões apresentadas, até que novas verdades 
fossem descobertas e permitissem uma explicação mais consequente dos fenômenos naturais, por 
exemplo. Daí o surgimento do racionalismo identificado com Descartes, Espinosa e Leibniz. Por todos, 
consulte-se: Leibniz. A Monadologia e outros textos. Org. e Trad. Fernando Luiz B. G. e Souza. São 
Paulo: Editora Hedra, 2009. DAMÁSIO, António R. O Erro de Descartes: Emoção, Razão e o Cérebro 
Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. ESPINOZA, Baruch de. Tratado Teológico-
político. Organização J. Guinsburg, Newton Cunha, Roberto Romano. Tradução J. Guinsburg, Newton 
Cunha. 1 ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.  

http://www.hedra.com.br/
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da sociedade de risco?172 O que se deve indenizar?173 Como compatibilizar a antiga 

arquitetura do direito positivo e de seus tribunais com as necessidades coletivas 

decorrentes da complexidade dos tempos atuais? Como pode a responsabilidade civil 

auxiliar no combate à degradação ambiental? E, mais importante para o fim aqui 

colimado, mostram-se os mecanismos jurídicos tradicionais relativos à 

responsabilidade civil suficientemente aptos para cumprir a missão constitucional de 

preservar, restaurar e proteger o meio ambiente? Ou será necessário constituir um 

“regime diferenciado” de responsabilidade civil pelo dano ambiental?174  

Assim apresentada a matéria, pode-se melhor compreender, quiçá, o 

florescimento da teoria da perda da chance (e dos seus próximos e supedâneos, a 

saber: certeza, álea e risco), o que será discutido no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
172 Acerca da indevida utilização da responsabilidade civil para fins pouco nobres, comenta Alfredo 
Orgaz: “De aqui que, como se ha observado, sea corriente que la víctima, a la manera de la lechera de 
la fábula, llegue a invocar ganancias solamente soñadas”. O conto da “lechera” é uma fábula infantil na 
qual uma menina, que ordenha vacas, imagina que terá ganhos espetaculares com os investimentos 
que fará com a venda do leite, comprando ao final um lindo vestido para o baile no qual escolherá o 
melhor pretendente. Mas, desafortunadamente, deixa o balde com o leite cair ao solo, fazendo 
desaparecer seus grandiosos sonhos. ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, 
s/d, p. 19-25. 
173 Talvez seja este um dos grandes desafios do atual direito de danos, qual seja, promover a seleção 
dos interesses a serem tutelados. Como negrita Ana Frazão, “Daí a advertência de Christian von Bar 
(op. cit., p. 29): “The problem we are left with is how to develop a sensible legal method of defining what 
can still be regarded as damage and what should be considered as mere loss”. Em sentido semelhante, 
destaca Cees van Dam (2006, p. 115): “The scope of application of fault liability needs to be limited 
since it is undesirable that each kind of loss or harm and each kind of harmful negligent conduct can 
give rise to liability”. FRAZÃO, Ana. Pressupostos e funções da responsabilidade civil subjetiva na 
atualidade: um exame a partir do direito comparado. Brasília: Revista do TST, vol. 77, n. 4, out/dez 
2011, p. 39. 
174 Encartadas no artigo 225, da Constituição Federal. 
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1.2 PERDA DA CHANCE: CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Para efeitos de ressarcimento das vítimas, como assentado, têm os tribunais 

de vários países (aí largamente apoiados pela doutrina) mitigado os filtros da 

reparação civil175, utilizando de expedientes até há pouco tempo tidos como incomuns, 

a fim de superar as "dificuldades criadas pela não verificação do nexo de 

causalidade".176  

 A partir deste "imperativo social da reparação"177, estenderam-se as hipóteses 

ressarcitórias fundadas, atualmente, mais na "desgraça da vítima do que na 

possibilidade jurídica de imputação dos infortúnios ao sujeito que se considera 

responsável".178  Para muitos, com isso, da vitimização individual passou-se à 

vitimização social (blame culture, tratada no tópico anterior), isto é, adotou-se uma 

“cultura da culpa”, caracterizada pela ausência de vontade em assumir riscos e aceitar 

responsabilidades devido ao receio de críticas, acusações e negativa repercussão 

patrimonial.179 

A reconfiguração do direito de danos transita, agora, pelo alargamento das 

hipóteses ressarcitórias, surgindo por isso várias teorias orientadas a albergar a 

proteção do lesado.180 Danos intangíveis, proteção da confiança181 e teoria da faut 

 
175 “Surgiu então a necessidade de socorrer as vítimas (Mazeaud & Mazeaud, leçons de droit civil, 
Paris, Ed. Montchrestien, 1956, p. 302)”. FACCHINI NETO, Eugênio. Da responsabilidade civil no novo 
código. In: SARLET, Ingo Wolfgang. O novo código civil e a constituição, 2 ed., Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006, p. 171-218. 
176  FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance 
(em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 93. 
177 Expressão criada por Yvonne Flour, conforme SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da 
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas 
Editora, 2007, p. 74.  
178 “Na atualidade, a necessidade de reparar alguns danos de especial relevância, como os resultantes 
de acidentes de trabalho, é tão premente que, em relação a eles, já nem sequer é suficiente a 
responsabilidade objetiva, sendo possível dizer-se que já estamos entrando numa nova era, do ‘seguro 
social’”. NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 407. 
179 SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros 
da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas Editora, 2007, p. 75. 
180 Há quem afirme o contrário, isto é, que inexiste justificativa jurídica geral que permita interpretar as 
normas que disciplinam a responsabilidade civil de maneira mais favorável à vítima, como se a 
responsabilidade extracontratual fosse um novo ramo do ordenamento que regule relações entre uma 
parte forte e outra débil, a exemplo que se se verifica no direito do trabalho e no de consumo.  LÓPEZ, 
Fernando Peña. El alcance del principio de “los riesgos generales de la vida” como criterio de 
exclusión de la responsabilidad civil. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José 
Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 154. 
181 FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e responsabilidade 
civil. Coimbra: Almedina, 2007. 
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virtuelle182 incorporaram-se, por exemplo, à temática da indenizabilidade civil, no que 

se passou a designar ethereal torts.183  

 Serão destacadas, na sequência, algumas das novas tendências 

indenizatórias para então, aí contextualizada a perda da chance, também ela uma 

técnica de expansão responsabilizatória, conceituá-la e dar a conhecer sua evolução 

histórica e características fundamentais.    

Assim, o denominado danno esistenziale, teoria utilizada pelos tribunais 

italianos para acomodar o danno morale affetivo, surgida a partir da prolação de duas 

famosas sentenças pela Corte de Cassação184, afirma constituir a hipótese um tertium 

genus, não categorizável como dano patrimonial, mas igualmente distinto do dano 

moral. No Brasil, doutrina e jurisprudência185 incorporaram os fundamentos do dano 

existencial, admitindo-o como extrapatrimonialmente ressarcível (utilizado pelos 

julgados como sinônimo de dano moral), aplicando-o inclusive para a indenização de 

prejuízos decorrentes de atos legislativos. Como explicita Flaviana Soares, “o dano 

existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no desenvolvimento 

normal da personalidade do sujeito, abrangendo a ordem pessoal ou a ordem social. 

(...) [Implica] alteração relevante da qualidade de vida, (...) suscetível de repercutir, de 

maneira consistente e, quiçá, permanente sobre a existência da pessoa".186  

A teoria do fortuito interno tem servido a igual propósito (aumentar as hipóteses 

 
182 RÍOS, Juan Antonio Xiol. Posición actual del tribunal supremo ante los pleitos de daños. 
Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 30.  A faute 
virtuelle, culpa virtual ou teoria do dano desproporcional, é criação da jurisprudência francesa e ocorre 
quando um ato ilícito (por exemplo, praticado por médico em relação a paciente seu) produz um 
resultado anormal, insólito e inusualmente grave em comparação com os riscos que normalmente tal 
ato comporta e com os padecimentos ordinariamente esperados. Daí gerar-se uma presunção 
desfavorável ao demandado. GARCÍA, Marta María Sánchez. El daño desproporcionado. Revista 
Cesco de Derecho de Consumo. N. 8. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2013, p. 240-
58. http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco. Acesso em 27/03/2018. Noronha também trata da 
causa virtual (interrompida e antecipada), apresentando   abordagem um tanto distinta, mas cujo 
alcance desborda dos limites desta tese. NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 662-9.   
183LEVIT, Nancy. Ethereal Torts. George Washington Law Review, vol. 61,  
november 1992. 
184 Referimo-nos às de nº500/99 e nº7.713/200058. 
185 "Os danos extrapatrimoniais também se referem à esfera existencial da pessoa humana, impondo-
se o dever de indenizar quando houver ofensa aos direitos da personalidade. Compreensão a partir do 
artigo 1º, III, CF, princípio da dignidade da pessoa humana. (...)". TJRS, AC 70040239352, 9ª CC, j. 
27/06/2012. http://www.tjrs.jus.br/site/jurisprudencia/pesquisa_jurisprudencia/, acesso em 24/04/2018. 
186 SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009, p. 44. 

http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco
http://www.tjrs.jus.br/site/jurisprudencia/pesquisa_jurisprudencia/
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ressarcitórias) e é aplicável, em linha de princípio, mais estreitamente à 

responsabilidade objetiva, pois a simples imprevisibilidade desconfigura, de início, o 

ilícito calcado na culpa.187  Nesses casos, optaram literatura e tribunais também pela 

preservação do direito da vítima idealmente mais frágil, com sacrifício da posição do 

outro igualmente lesado mas que, na situação concreta, possui condições de suportar 

o prejuízo verificado. Assim se dá, a.e., quando um falsário utiliza documentos 

adulterados da vítima para operações de crédito em estabelecimento bancário. 

Ambas, vítima e casa bancária, restam lesadas pelo criminoso, mas apenas esta 

última suporta o prejuízo, entendendo o Superior Tribunal de Justiça, em matéria 

sumulada, ser aplicável a figura da responsabilidade objetiva.188  

Igualmente destacável é a teoria do the last clear chance. De fato, uma das 

teses de bloqueio mais utilizadas (e ainda largamente admitida pela jurisprudência) 

para afastar ou mitigar o dever de indenizar situa-se numa zona cinzenta do direito e 

pouco iluminada pela doutrina: a “concorrência de culpas” ou “concorrência de atos 

produtores do dano”. Para solucionar adequadamente o problema, tem-se utilizado a 

teoria norte-americana, the last clear chance. Para esta, “a parte que teve por último 

a oportunidade de evitar o dano, não obstante a negligência ou imprudência da outra, 

é responsável pelo evento. (...) Em lugar de se apurar quem teve a ‘última’ 

oportunidade, o que se deve verificar é quem teve a melhor ou mais eficiente, isto é, 

quem estava em melhores condições de evitar o dano, de quem foi o ato que 

decisivamente influiu para o dano”.189  

 
187 Decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com espeque nesta: “Relação consumerista. 
Aluguel de cofre. Depósito. Assalto. Caso fortuito. Inexistência. Hipótese de fortuito interno, caso em 
que o fato de terceiro não exime o fornecedor do dever de indenizar. Prova de que havia bens de valor 
imaterial, a ensejar dano moral e justificar a verba compensatória arbitrada. Demanda destituída de 
maior complexidade, pelo que a verba honorária deve ser fixada no mínimo legal. Recursos 
desprovidos.” (TJRJ, AC 2005.001.03378, j. 20.4.2005). E ainda: “Responsabilidade civil. Dano moral. 
Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. Contrato 
firmado por terceiro com o uso de documento falso. Fortuito interno. Dever de indenizar. Se o valor da 
indenização foi fixado de forma razoável, mensurando, adequadamente, as circunstâncias do evento, 
suas consequências, o grau de reprovabilidade da conduta do agente causador, não discrepando, 
significativamente, dos parâmetros adotados por esta Câmara para situações semelhantes, não há por 
que se reformar o julgado. Improvimento do primeiro recurso e parcial provimento do segundo.” (TJRJ, 
AC 2004.001.31220, j. 1.3.2005). http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx, acesso 
em 24/04/2018. 
188 Ementa 479 da súmula do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 
bancárias". http://www.stj.jus.br/SCON/, acesso em 24/04/2018. 
189 BOTTESINI, Maury Ângelo. MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos de saúde. 2 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx
http://www.stj.jus.br/SCON/
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Também neste conjunto apresenta-se a teoria da “causalidade alternativa”, 

suposta ou disjuntiva. Havendo lesão (dano), é possível identificar o grupo, mas não 

se alcança determinar precisamente o causador, sendo certo que nem todos 

contribuíram para o evento. Exemplo paradigmático ocorreria quando duas pessoas 

agridem a vítima que falece, sem que se saiba qual agressão era mortal e qual 

inofensiva ou, ainda, quando fabricantes de determinado remédio (havendo diversas 

marcas e fornecedores no mercado) o colocam à venda, descobrindo-se depois que 

ele é causa de severa deformidade nos fetos (como se deu com a talidomida) ou, por 

fim, na hipótese de effusum et deiectum. Relembre-se que deve existir um liame de 

necessariedade entre a atividade jurídica em que se insere a conduta dos autores 

(alternativamente tratados) - a gerar a unificação dos mencionados comportamentos 

- e o evento danoso.  A causalidade alternativa mostra-se, assim, como espécie de 

presunção de responsabilidade (ou de causalidade). A rigor, a causalidade não é 

alternativa. A imputação de responsabilidade aos agentes (não se sabe qual deles, 

individualmente, produziu o dano) o é. Enfim, a alternatividade encontra-se no âmbito 

de imputação da responsabilidade. Ainda, a causalidade alternativa não é 

necessariamente única. Pode haver várias atividades, sendo que cada uma delas, por 

si só, teria sido suficiente para produzir o dano. Há incerteza, que se resolve 

considerando cada uma como causa do dano, no limite da probabilidade.190  

 Já conforme a teoria do escopo da norma violada, “para que um dano seja 

reparável e constitua lesão de um bem protegido pelo ordenamento jurídico, mostra-

se necessário seu cabimento no âmbito de proteção da norma profanada. Sua ratio 

legis  será a medida dos valores e interesses tutelados”, isto é, o padrão ressarcitório 

encontrar-se-á aí cromatizado, permitindo-se “definir quais os danos passíveis de 

reparação e quem deve ser protegido pela regra”.191 Advirta-se, porém, que se tem 

igualmente aplicado este critério para excluir a imputação em casos de 

descumprimento das obrigações (contratuais ou extracontratuais) impostas pelo 

ordenamento jurídico quando o caráter ilegal da conduta originária do dano carecer 

 
190 As ideias aqui apresentadas foram extraídas de Menezes Cordeiro, insertas em NORONHA, 
Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.681-2. Distingue o autor, ainda, entre 
causalidade alternativa e responsabilidade do grupo, pois nesta não existe dúvida quanto à causa do 
dano. A dúvida é relativa às pessoas a quem tal causa (e causa única) pode ser atribuída. Já a 
causalidade alternativa diz respeito à causa do dano, que será sempre solidária). 
191 NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.476. A “lesão do bem 
protegido” encontra-se, para o autor, no tópico referente aos pressupostos da responsabilidade civil. 
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de importância em função do interesse protegido pela norma vulnerada.192  

Por último, sobressai a teoria do thin skull rule. A necessidade de verem-se 

ressarcidos os danos causados às vítimas fez com que se buscasse (novamente) no 

direito penal o substrato de novas fórmulas indenizatórias como ocorreu, v.g., na 

responsabilidade pelo resultado mais grave (thin skull rule, utilizado pelo american 

criminal law). Por esta, as condições pessoais de saúde da vítima e predisposições 

patológicas não implicam diminuição da responsabilidade do agente lesante, nem 

tampouco diminuição do valor indenizável.193 

O elemento comum dessas teorias parece encontrar-se no uso de valorações 

jurídicas para integração do nexo de causalidade, constituindo um juízo racional e 

normativo de avaliação, daí a elaboração de teorias destinadas, justamente, a 

diferenciar causa física de causa jurídica. Encontrar-se-ia a primeira (causa física) livre 

de apreçamentos normativos, servindo a segunda (causa jurídica) à definição da 

relevância do fato avaliado. Para alguns, a perda da chance preocupa à teoria da 

causalidade física, relacionando-se ao peso da prova (ao grau de certeza exigido).194  

O princípio da reparação integral constante da maioria dos sistemas 

indenizatórios ocidentais e a necessidade de legitimação do processo ressarcitório 

justificam o giro metodológico que tornou mais permeável o estabelecimento do 

vínculo causal. Nesse sentido, o desafio diuturno enfrentado pelos tribunais refere-se 

à necessidade de aplicar critérios ressarcitórios a partir de laços causais que não se 

possam provar de maneira plena, sendo preciso, por isso, o auxílio de princípios 

jurídicos que permitam desdobrá-los para além de considerações puramente 

 
192 O escopo da norma violada, juntamente com o critério da proibição de regresso (aplicável quando 
verificado que um dos antecedentes do dano refere-se à conduta de terceiro o qual reúne 
características tais que justificam eliminar a imputabilidade causal das anteriores, impedindo o 
retrocesso à cadeia causal) constituem mecanismos que permitem excluir a existência do nexo causal, 
independentemente de conduta negligente por parte do agente, que se supõe provada. RÍOS, Juan 
Antonio Xiol. Posición actual del tribunal supremo ante los pleitos de daños. Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 35. Para Noronha, na mesma 
trilha, a “teoria do escopo da norma violada é que nos dará a razão da limitação pelo ordenamento 
jurídico do princípio da reparação ampla e geral e todos e quaisquer danos a todas e quaisquer pessoas 
lesadas”. NORONHA, Fernando. Obrigações, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.476. 
193 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2009. 
194 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 259 e 
264. 
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fenomenológicas.195 

 Oportuno exemplo do que se está afirmando pode ser encontrado na obra de 

Atienza e Manero.196 Para os professores da Universidade de Alicante, os ilícitos 

atípicos (como se dá com o abuso do direito, a fraude à lei e o desvio de poder) 

supõem ações contrárias não a uma norma jurídica específica – a uma regra –, mas 

a um princípio. Os ilícitos atípicos inverteriam, assim, o sentido da regra. Prima facie 

existe uma regra de conduta que permite a ação discutida. Porém, e em razão de sua 

contrariedade a algum princípio, dito proceder transmuda-se em ilícito.197 E esta noção 

nos será particularmente útil quando se trata do direito de propriedade e da livre 

iniciativa em face do dano ambiental em capítulo específico. 

 Situa-se a perda da chance, precisamente, entre o catálogo das técnicas 

destinadas ao aprimoramento da intensidade ressarcitória, com a particularidade de 

relacionar-se a eventos aleatórios, pelo que será preciso, no momento devido, debater 

com maior profundidade acerca do que se entende por “certeza do direito”. Por ora, 

consigna-se tão somente que neste texto será ela tomada em sintonia com o nexo 

causal, o laço de imputação e a existência do próprio dano, tudo sob o paramento da 

responsabilidade civil.198 

Como se aprofundará em sequência, a apreensão do conhecimento científico 

teve como corolário a ampliação das fronteiras éticas do saber, impondo a assunção 

 
195 RÍOS, Juan Antonio Xiol. Posición actual del tribunal supremo ante los pleitos de daños. 
Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 57. 
196 ATIENZA, Manuel. MANERO, Juan Ruiz. Ilícitos atípicos.  2 ed. Madrid: Editorial Trota, 2006. 
197 Fornecem os autores, como exemplo haurido da jurisprudência do Tribunal Constitucional 
Espanhol, o caso Friedmann – STC, de 11/11/1991. Por este, em petição de amparo, a Sra. Violeta 
Friedmann questionava a revista Tiempo, a qual publicara entrevista de León Degrelle, ex-chefe das 
“SS”, na qual negava o holocausto judeu. O Tribunal, modificando entendimento anterior em situações 
que envolviam liberdade de expressão (em contrariedade à liberdade de informação), inovou, criando 
conduta ilícita (um “tipo novo”) a partir da aplicação dos princípios da liberdade de expressão e do 
respeito à honra e à dignidade da pessoa.  ATIENZA, Manuel. MANERO, Juan Ruiz. Ilícitos atípicos.  
2 ed. Madrid: Editorial Trota, 2006, p. 29-30. 
198 O tópico “certeza do direito” abordado nas páginas anteriores não se refere, enfatize-se novamente, 
àquela apresentada, por exemplo, por Gustavo Zagrebelsky ao explicar seu conceito de direito dúctil e 
comentar o que entende por necessária coerência da resposta do sistema jurídico à análise das provas 
de um processo. ZAGREBELSKY, Gustavo. La virtud de la duda: una conversación sobre ética y 
derecho con Geminello Preterossi. Tradução de José-Manuel Revuelta. Editorial Trotta S.A., 2012, p. 
76. Tampouco refere-se à perspectiva empregada por Carofiglio quando trata de falsos testemunhos, 
interrogatório, sujeitos débeis etc., pois aqui a dúvida, a incerteza, colocam-se exclusivamente sobre a 
obtenção e validade da prova. CAROFIGLIO. Gianrico. El arte de la duda.  Tradução de Luisa 
Juanatey. Madrid: Marcial Pons, 2010. 
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de riscos (de variados matizes) não imaginados199 em passado recente e, nesse 

andar, apresenta-se a oportunidade perdida como uma fórmula ressarcitória fluida, 

aparentemente adaptável a vários sistemas jurídicos, de fácil aplicação e, portanto, 

geradora de espantosa sensação de justiça, bem ao encontro da socialização do 

prejuízo adrede mencionada, chegando a afirmar os que a rechaçam, talvez não sem 

completa razão, que aí se encontra o "paraíso do juiz indeciso".200 

Conforme estará evidenciado mais adiante, tem-se a perda da chance por 

vezes tratada como nova espécie típica de dano e, noutras ocasiões, surge como uso 

peculiar do nexo de causalidade201, o que tem gerado justificado desassossego 

quando se intenta desnudar sua natureza jurídica. 

De fato, nalgumas situações específicas, como as que envolvem a atividade 

profissional médica ou advocatícia202, não foi a "culpa" (rectius, a responsabilização 

subjetiva calcada na culpa do lesante) suficiente para captar determinados fenômenos 

dos quais pode resultar dano à vítima, o que era frequente nos casos em que se fazia 

necessária a demonstração do desvio da conduta profissional (imperícia, imprudência, 

negligência). Nestas hipóteses, para a configuração da responsabilização-

 
199 SOARES, Henrique Caivano. ALMEIDA, Marcos de. Uma reflexão ética sobre o erro médico e 
a responsabilidade profissional. Saúde, ética e justiça, 5/7, 2000-2002, p.12-16. 
200 A expressão é atribuída a René Savatier, cfme. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil 
pela perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 87. 
201 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. XIX. 
202 Assim, por exemplo, têm entendido os Tribunais de Espanha: “Consta perfectamente acreditado el 
evidente incumplimiento de sus obligaciones como profesional del demandado y recurrente, 
incumplimiento que al impedir el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para conocer de la 
acción, por despido laboral, ha originado la pérdida indebida de oportunidades procesales, con la 
consiguiente generación de perjuicios que deben ser indemnizados” (STS de 8 febrero 2000 [RJ 842]). 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Jurisprudencia/Jurisprudencia_d
el_TS. Acesso em 24/04/2018. No Brasil, é também francamente majoritário o entendimento 
jurisprudencial admitindo a responsabilidade do advogado pela perda de oportunidade processual: “A 
responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. 
Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual 
no exercício do mandato. Ao perder, de forma negligente, o prazo para a interposição de apelação, 
recurso cabível na hipótese e desejado pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu 
cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance 
seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de “uma simples esperança subjetiva”, nem 
tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir 
plenamente de sua chance.  A perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos 
morais”. STJ, REsp 1079185 / MG, REsp 1079185 / MG. http://www.stj.jus.br/SCON/, acesso em 
24/04/2018. Rui Stoco, em posição isolada, defende a inaceitabilidade da aplicação da teoria da perda 
de uma chance nas hipóteses de responsabilidade civil do advogado pois, para ele, “admitir a 
possibilidade de o cliente obter reparação por perda de uma chance é o mesmo que aceitar ou presumir 
que essa chance de ver a ação julgada conduzirá, obrigatoriamente, a uma decisão favorável a ele”. 
STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7 ed., São Paulo: RT, 2007, p. 512. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Jurisprudencia/Jurisprudencia_del_TS
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Jurisprudencia/Jurisprudencia_del_TS
http://www.stj.jus.br/SCON/
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indenização, não faz muito exigia-se algo que beirava a comprovação impossível, uma 

verdadeira probatio diabolica, cuja consequência era, sempre ou quase, a não 

indenização dos lesados, o que contraria a tendência à função protetiva das vítimas 

desempenhada pelo direito de hoje.203 

Candente, controversa e, por vezes, áspera discussão é travada acerca do 

surgimento da perda da chance. Para muitos, é ela criação da jurisprudência 

francesa.204  Assim, sustentam Alcoz e Peteffi da Silva que o tribunal gálico proferiu o 

acórdão primitivo cuidando da matéria em data certa: 17 de julho de 1889.205 Outros, 

como Carnaúba e Higa, afirmam que o caso primeiro foi registrado pouco depois, no 

ano de 1932, também em França.206 Cavalieri Filho, de seu lado, localiza na década 

de 1960 a gênese do instituto, a partir de julgados dos mesmos tribunais gauleses.207 

 
203 Veja-se, por todos, a obra de EWALD, François. L'état providence [The Welfare State], Paris: B. 
Grasset, 1986, multicitada nos meios intelectuais brasileiros. Como exemplo: “O jurista francês 
[François Ewald] aborda as características e as falhas de um sistema jurídico estritamente formalista e 
liberal, para então propor uma política e um direito da seguridade, que tem por objetivo a conciliação 
do desenvolvimento econômico e social”. DRESCH, Rafael de Freitas Valle. Fundamentos do direito 
privado: uma teoria da justiça e da dignidade humana. São Paulo: Atlas, 2013, p.89. 
204 Registre-se, porém, que para Carnaúba, antes das decisões dos tribunais gauleses, já vinha a 
doutrina francesa, mesmo que timidamente, antecipando o perfil do instituto. Cita Henri Lalou como 
quem primeiro fez referência à reparação das chances (1914 e 1920). A técnica ganharia notoriedade 
através do tratado de Henri e Léon Mazeaud. À jurisprudência coube desenvolver o conceito e ampliar 
o campo de atuação. CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma 
chance: a álea e a técnica. São Paulo: Método, 2013. 
205 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.127. Na 
hipótese, “a atuação culposa de um oficial ministerial teria extinto todas as possibilidades de a demanda 
lograr êxito, mediante seu normal procedimento”. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil 
pela perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 10. Em acordo com 
Peteffi, LUCAS, Laís Machado. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. Análise de sua 
aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro a partir de um estudo comparado. IV Mostra de 
pesquisa da pós-graduação - PUC/RS, 2009, p. 570-2, sublinhando, todavia, que somente no ano de 
1966 foi ela reconhecida na Itália por Adriano de Cupis. Gilberto Andressa, de seu lado, afirma ter sido 
registrado apenas em 1965 o primeiro caso da aplicação da perda de chance, na França, em razão de 
erro de diagnóstico médico. ANDRESSA JUNIOR, Gilberto. A responsabilidade civil pela perda de uma 
chance no direito brasileiro. Revista de direito privado. Ano 10. n. 40, out.-dez./2009, p.177-214. 
Também assim o entendimento de GONDIM, Glenda Gonçalves. Responsabilidade civil: teoria da perda 
de uma chance, Revista dos Tribunais, ano 94, vol.840, out. 2005, p.11-36, para quem o leading case 
ocorreu na França, por erro de diagnóstico médico, no ano de 1965. 
206 “O primeiro caso em que aplicada a teoria da perda da chance não foi o mencionado por Peteffi, 
em França em 1889. Aquele tribunal sequer possuía competência para tanto e tampouco mencionou a 
perda da chance. A doutrina, aproveitando o julgado, simplesmente disse que seria uma boa 
oportunidade para, em julgamento mais justo, aplicar a o instituto.  O primeiro caso de aplicação da 
perda da chance se deu na França, pela Corte de Cassação, mas em 1932. Em 1966 houve dois 
importantes acórdãos daquele tribunal tratando do tema, mas não foram pioneiros”. HIGA, Flávio da 
Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.16-39. 
207 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 
74. 
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Há quem localize os estudos iniciais do tema na Itália na década de 1940208 e, outros 

ainda, na de 1960.209 O único consenso sobre o assunto é que, no sistema da common 

law,  o caso inaugural teria ocorrido na Inglaterra, com Chaplin versus Hicks, isto em 

1911.210 

Já por aí se percebe a enorme dificuldade encontrada para traçar os contornos 

do instituto, seu conceito, elementos constitutivos e requisitos basilares. 

Para melhor compreender o fenômeno da perda de uma chance, imagine-se 

um advogado que, por desorganização pessoal, perde o prazo para ingressar com 

recurso judicial em favor de cliente seu e, com isso, perece definitivamente eventual 

direito do utente. Vista a questão pela ótica do direito ressarcitório tradicional, nada 

haveria a indenizar ao cliente, precisamente porque a vantagem almejada com o 

recurso era de incerta consecução, um dano eventual ou hipotético. Levando em 

consideração a nova fisionomia conquistada pela responsabilidade civil ou, mais 

precisamente, pelo direito de danos, soaria injustificável escudar-se o profissional 

faltoso na aleatoriedade do evento e, com isso, ver-se isento de responder pelo 

sucedido. Porém, por outro lado, mostrar-se-ia também pouco sensato fazer recair 

sobre o patrono abarbado o ônus pelo valor total pretendido pelo cliente, cobrando-

lhe como se certo fosse o êxito do recurso e seguro o desenlace da ação proposta. 

Na verdade, a omissão do causídico descuidado impossibilitou saber se, afinal, 

prosperaria ou não o recurso. 

 Por tal fundamento tem-se afirmado que em face da contingência, quer dizer, 

diante da presença de interesses aleatórios alegadamente prejudicados, o que se 

indeniza não é o assim chamado “resultado final”, mas a própria perda da chance de 

 
208 De acordo com estes, os estudos pioneiros se deram com o Prof. Giovanni Pacchioni. 
SCHONBLUM, Paulo Maximilian W. Mendlowicz. A teoria da perda da chance como solução para o "se" 
indenizável. Revista da EMERJ, v. 12, n. 48, ano 2009, p. 87-101. 
209 Assim afirma Laís Lucas, para quem o reconhecimento do instituto se deu no ano de 1966, com 
Adriano de Cupis. LUCAS, Laís Machado. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. Análise 
de sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro a partir de um estudo comparado. IV mostra 
de pesquisa da pós-graduação - PUC/RS, 2009, p. 570-572. 
210 Aqui, tratava-se de concurso de beleza. “A autora [da ação] era uma das 50 finalistas”. O 
organizador do concurso, por equívoco, deixou de avisá-la para que se apresentasse perante um júri 
no local e data determinados. Dessa forma, foi a candidata eliminada do certame. No julgamento, 
aplicou-se a “doutrina das probabilidades”, entendendo-se que o erro do réu impediu a autora de saber 
se venceria o concurso [a chance foi definitivamente perdida]. SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, 
p.10. Carnaúba concorda com a data e o precedente. CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade 
civil pela perda de uma chance: a álea e a técnica. São Paulo: Método, 2013. 
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obtê-lo, e por isso o valor do ressarcimento há de ser proporcional à probabilidade 

desperdiçada ou interrompida.211 Note-se que, na oportunidade perdida,  não há 

qualquer prova da existência de vínculo causal entre a perda da chance e o ato 

danoso, pois aquela é aleatória por natureza212 e possui um valor próprio213, 

diferenciando-se, dessa forma, da simples responsabilidade pela criação do risco.214  

 Importa, para melhor entender os limites do tema, reproduzir resumo que nos 

é fornecido sobre a aplicação da teoria da perda da chance na jurisprudência italiana, 

em muito assemelhada aos julgados brasileiros. Assevera uma primeira direção que 

“a chance indenizável se sustenta na avaliação quantitativa da probabilidade da 

respectiva materialização, que deve ser superior a 50%”.215 Esta posição vem 

aparentemente defendida no Brasil por alguns que a importaram justamente da 

Itália216, mas não encontrou eco na jurisprudência nacional. Uma segunda orientação, 

lastreada nos mesmos pressupostos da primeira, mais flexível porém, admite “que a 

probabilidade de concretização da chance se traduza numa percentagem inferior a 

50%”.217  Esta ideia foi, ao que consta, albergada pelos tribunais brasileiros.218  Uma 

terceira posição repudia o aspecto quantitativo da questão, apreciando a 

probabilidade de materialização da chance em termos qualitativos, pois “bastaria para 

 
211 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007. Ensina Orgaz, a propósito, que quando o agente de um ato ilícito, 
mediante seu ato, há quebrado ou interrompido um processo que podia conduzir a favor de outra 
pessoa a obtenção de um ganho ou a evitar um dano, deve-se estabelecer se o prejudicado pode 
reclamar contra o lesante a indenização desse ganho possível e já frustrado ou dessa perda inevitável. 
Quando a possibilidade é muito vaga e geral ela não é indenizável como dano material, por ser 
puramente hipotético ou eventual. Mas mesmo aqui pode ocorrer a indenização pelo dano moral, 
quando a lesão afetar as condições/aspirações intimas do prejudicado. Quando essa possibilidade era 
razoável (real/séria), isto é, quando se tratar de uma probabilidade, será ela indenizável. O que se 
indeniza, aliás, é a chance mesma, não o ganho ou perda que era o objeto daquela (chance). ORGAZ, 
Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p. 70. 
212 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.12.  
213 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.13. 
214 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.17. 
215 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance 
(em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 200. 
216 SAVI, Sérgio. Responsabilidade Civil por perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
217 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance 
(em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 200. 
218 "A probabilidade de que determinado evento aconteceria ou não aconteceria, não fosse o ato de 
outrem, deve ser séria, plausível, verossímil, razoável. E, no caso concreto, a chance de que a vítima 
destinaria ao filho menor parcela de seus ganhos é bastante razoável, e isso é suficiente para gerar a 
obrigação de reparar a perda" STJ, AgRg no Ag 1222132/RS, DJe 15/12/2009. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/, acesso em 26/04/2018. 

http://www.stj.jus.br/SCON/
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o efeito uma probabilidade razoável”.219 Por fim, “uma quarta e última orientação tende 

a afirmar a independência da indemnizabilidade da chance relativamente ao 

respectivo grau de concretização, o qual não poria em causa o respectivo an, mas 

teria expressão apenas ao nível do quantum indemnizatório”.220 

 Daí reconhecer-se constituir a reparação da lesão a interesses aleatórios (como 

o é a perda da chance) exemplo marcante do eterno dilema havido entre direito e 

incerteza (contrafatual).221  

 Definido o traçado do instituto (ou método, ou técnica, ou teoria, como querem 

alguns), já se mostra possível esboçar uma definição do que seja a perda de 

oportunidade. Vale lembrar que conceitos “são representações da realidade”222, “uma 

redução simplificativa sobre a qual ele foi confeccionado; pretender passar do conceito 

para a realidade, sempre mais rica, além de traduzir uma inversão metodológica, 

implicaria, de modo necessário, o complemento do conceito com elementos estranhos 

às proposições conceitualizadas”223 e, portanto, afastado da fundamentação.  

Implicam [os conceitos], sempre e por isso, simplificações inevitáveis e, não raras 

vezes, imperfeitas.  

Assim precatados, opta-se por encetar a investigação do instituto em foco pelo 

estudo da polissêmica expressão “chance”.224  Para alguns, possui ela proveniência 

francesa, com o significado de felicidade, oportunidade e sorte, equivalendo, nessa 

dimensão, à noção de álea ou à expectativa de obter algo ou de deixar de perder o 

 
219 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance 
(em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 201. 
220 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance 
(em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 202. 
221 CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na 
jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, p.139-171.  
222 NIETO, Alejandro. GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: 
Editorial Trotta, 2003, p. 20. 
223 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. 5 ed. Introdução e tradução António Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p. CIII. 
224 Para uma investigação do tratamento dado ao instituto nos Estados Unidos da América, consulte-
se o clássico KING JR., Joseph H., Causation, valuation and chance in personal injury torts involving 
preexisting condictions and future consequences. The Yale Law Journal, v. 90, n. 6 (May, 1981).   New 
Haven: The Yale Law Journal Company, Inc., 1981, p.1353-1397. Na Argentina, veja-se o excelente 
texto de PRÉVOT, Juan Manuel; CHAIA, Rubén Alberto. Pérdida de chance de curación. Buenos 
Aires: Editorial Astrea, 2007. 
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que se tem.225 Outros, porém, afirmam ser originária do direito romano, derivada da 

“expressão latina cadência, a qual, por sua vez, quer indicar a queda dos dados, uma 

álea inerente à boa possibilidade de êxito”. O termo chance, “etimologicamente, 

advém de choir, que significa cair -  também em referência aos dados -, como 

emblemático do acaso. No plural, o termo se torna sinônimo de ‘probabilidades’”.226  

Nesta amplitude, refere-se a chance à probabilidade de se obter uma vantagem ou de 

evitar uma perda, pois um determinado evento (ilícito, provocado pelo lesante) 

“interrompeu o curso normal dos fatos”.227 E é neste sentido que o conceito de chance 

vem sendo empregado quando se trata do estudo e aplicação do instituto da perda de 

oportunidades.228  

 
225 “‘Chance’ é palavra de origem francesa que significa ‘oportunidade, sorte, felicidades’, sendo essa 
“polissemia destacada pelo juiz Moisan, na decisão da Cour d’Appel do Quebeque Laferrièrre v Lawson 
sublinhando, em particular, que o termo ‘chance’ pode ser entendido como sorte (e, nessa medida, fá-
lo equivaler à noção de álea) ou de possibilidade de obter algo”. PEDRO, Rute Teixeira. A 
responsabilidade civil do médico. Reflexões sobre a noção da perda de chance e a tutela do 
doente lesado. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p.179. Ver, ainda, dentre outros, ALCOZ, Luis 
Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de 
daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007. KING JR., Joseph H., 
Causation, valuation and chance in personal injury torts involving preexisting condictions and future 
consequences. The Yale Law Journal, v. 90, n. 6 (May, 1981).   New Haven: The Yale Law Journal 
Company, Inc., 1981, p. 1353-1397. PRÉVOT, Juan Manuel; CHAIA, Rubén Alberto. Pérdida de 
chance de curación. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007. 
226 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55. 
227 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 3 e15. 
228 Exemplificando com o prejuízo decorrente da má conduta profissional do advogado, afirmam 
alguns que se trata a perda da chance de uma espécie de indenização decorrente da incerteza (quanto 
à obtenção do resultado final) provocada pelo lesante, isto é, cuida-se de uma forma de liquidação do 
dano. Assim, dentre outros, ZULIANI, Ênio Santarelli. Revista Síntese de Direito Civil e Processual 
Civil, vol. 21. São Paulo: Ed. Síntese, p. 136: "perda da chance é uma expressão feliz que simboliza o 
critério de liquidação do dano provocado pela conduta culposa do advogado. (...) Não perdeu uma 
causa certa; perdeu um jogo sem que lhe permitisse disputá-lo, e essa incerteza cria um fato danoso".  
Para outros, trata-se de um juízo de probabilidade, assumindo a perda de oportunidade ora a 
característica de dano autônomo, ora configurando uma causalidade parcial que a conduta do réu 
representa em relação ao dano final. Cuidar-se-ia, então, de uma subespécie de dano emergente, 
liquidando-se o dano pelo arbitramento. Essa a posição defendida por AZEVEDO, Walter de Medeiros; 
BEZERRA JÚNIOR, José Albenes. Teoria da perda de uma chance na ótica do direito brasileiro. Juris 
Rationis Revista Científica da Escola de Direito da Universidade Potiguar. Natal. Ano 5, n. 1, 
out.2011/mar.2012. Há quem afirme tratar-se a perda de chance de um dano emergente, integrante do 
patrimônio da parte lesada e, pois, indenizável, pois que “eliminada assim a dúvida sobre a existência 
de causalidade entre o ato danoso praticado pelo ofensor e o prejuízo sofrido pela vítima”. 
LIMBERGER, Têmis.  BUNCHAFT, Maria Eugenia. FINGER, Brunize. Responsabilidade civil pela perda 
da chance: revisitando os principais aspectos elencados pela doutrina nacional e estrangeira. Revista 
Jurídica Cesumar set./dez. 2016, v. 16, n. 3, p. 939-962 DOI: http://dx.doi.org/10.17765/2176-
9184.2016v16n3p939-962. Acesso 20/03/2018. Por fim, asseveram outros que "Do impedimento da 
chance decorre a diminuição patrimonial, configurando o dano". TEIXEIRA, Dayane Aguiar. Teoria da 
perda de uma chance: a possibilidade de indenização diante de diagnósticos médicos imprecisos. 
Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Volume 4. Número 1. 1º semestre 
de 2012. 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2012/direito_civil/direito_civil.html. 

http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2016v16n3p939-962
http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2016v16n3p939-962
http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2012/direito_civil/direito_civil.html
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Como bem coloca Femenía López, “fala-se de ‘perda de oportunidades’ para 

fazer referência àqueles casos em que o dano provoca a perda, por parte da vítima, 

de uma oportunidade ligada a um direito ou a uma expectativa determinada, que 

impede a possibilidade de que se realize um acontecimento futuro que lhe poderia ser 

benéfico. Desta forma, a perda de uma oportunidade ‘deve contemplar-se de uma 

forma restritiva e sua reparação’” não corresponderá ao dano final.229  

 

 Para Alcoz, trata-se (a perda da chance) de uma técnica de facilitação da 

demonstração do laço causal na medida em que transfere o debate da causalidade 

jurídica à causalidade física (no que se convencionou denominar de incerteza 

causal).230 É utilizada, diz ele, como remédio auxiliar da vítima que se encontra 

materialmente incapaz de demonstrar a causalidade em hipóteses nas quais não se 

pode descartar com toda a certeza que o agente não ocasionou o prejuízo. Portanto, 

como se vê, aqui se parte de perspectiva diversa da convencional no que concerne 

ao evento aleatório. A incerteza causal, ao invés de impossibilitar a responsabilidade, 

admite-a ao menos provisória ou precariamente, chegando-se à assim designada 

responsabilidade probabilística231, aplicando-se então um coeficiente de redução 

percentual incidente sobre o dano total-final, a depender da expectativa de êxito do 

evento que não se concretizou por conta do pretérito ato ilícito promovido pelo lesante, 

que com isso interrompeu o iter encadeador e impossibilitou saber se o objetivo 

derradeiro seria ou não atingido. Estaria ela, enfim, localizada entre dois extremos, a 

 
Acesso em 15/10/2017. 
229 FEMENIA LÓPEZ, Pedro J. La indemnización por daños personales ante la falta de ganancias: 
lucro cesante y pérdida de oportunidades. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José 
Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.447. 
230 “A responsabilidade civil se baseia em uma concepção científico-natural ou newtoniana da 
causalidade”. ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y 
jurisprudencial de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 
2007, p. 245. 
231 “Por isso a perda de oportunidades é, essencialmente, um cálculo de probabilidade”. ALCOZ, Luis 
Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de 
daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 107. Adverte Alcoz, 
porém, ser difícil explicar dogmaticamente a regra da responsabilidade proporcional que consagra a 
doutrina da perda de oportunidades, pois o sistema espanhol condiciona o surgimento do crédito 
ressarcitório à presença de um laço causal físico ou natural, único e indivisível, assim como certo e 
efetivo. Esta doutrina contém uma regra de compensação parcial que coloca um formidável desafio à 
teoria geral da causalidade.  ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio 
doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial 
Aranzadi S.A., 2007, p. 125. De igual modo, no Brasil, tem-se dito constitui-se a perda de chance num 
juízo de probabilidade. AZEVEDO, Walter de Medeiros; BEZERRA JÚNIOR, José Albenes. Teoria da 
perda de uma chance na ótica do direito brasileiro. "Juris Rationis" Revista Científica da Escola de 
Direito da Universidade Potiguar. Ano 5, n. 1, out.2011/mar.2012. “(...) A reparação de chances 
perdidas envolve sempre uma certeza e uma probabilidade. A primeira - a certeza - é constatada 
quando da identificação do prejuízo reparável; e a outra - a probabilidade - entra em cena no momento 
da mensuração do prejuízo". CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma 
chance: a álea e a técnica. São Paulo: Método, 2013. 
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saber, a meio caminho entre a prova robusta e a completa ausência de provas.232 

Adverte o autor, no entanto, ser inaplicável a técnica se o prejudicado deixou de 

empregar os meios probatórios que, estando ao seu alcance, poderiam articular um 

juízo (mais) seguro em torno à existência do laço causal.233  

 

Também em Argentina é assim. Anota Trigo Represas serem a chance e a 

probabilidade expressões quase sinônimas, tratando-se de um cálculo sobre o que 

teria ocorrido não fosse o evento danoso praticado pelo lesante no curso normal e 

ordinário da vida.234 Chance é a probabilidade de um ganho que se frustra por obra 

do lesante. Aqui, configura-se o dano com a certeza da perda definitiva da 

probabilidade do ganho.235  

 
Defende parte da doutrina brasileira, no que se refere à perda de 

oportunidades236, que o ato ilícito capaz de gerar dano (patrimonial ou 

extrapatrimonial) é constituído pela própria obliteração da chance, por possuir ela “um 

valor intrínseco inquestionável”, havendo “certeza em relação à própria chance e 

incerteza somente em relação ao resultado ou dano final”237 pois, ao menos até a 

ocorrência do ilícito praticado pelo réu, a vítima dispunha da chance de obter a 

vantagem pretendida.238 Para contornar a espinhosa polêmica acerca da indenização 

de danos eventuais ou hipotéticos enriquecedores de vítimas oportunistas, afirmam 

que a chance constitui-se num “interesse juridicamente protegido” e portanto sua 

lesão resulta em dano certo a ensejar reparação.239 

 
232 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 44 e 
88. Assim também a lição da literatura brasileira. Veja-se, por todos: “O termo chance utilizado pelos 
franceses significa, em sentido jurídico, a probabilidade de obter um lucro ou de evitar uma perda. Um 
determinado fato interrompeu o curso normal dos fatos”.  SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela 
perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 3 e 15. 
233 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 99. 
234 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p. 18. 
235 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p. 25-7. 
236 “A cláusula geral de ato ilícito (CC, art. 186), com a sua consequente repercussão na obrigação de 
indenizar (CC, art. 927), constitui fundamento suficiente ao acolhimento da teoria da indenização pelas 
chances perdidas”. HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no 
direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2012, p.113. 
237 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 59. 
238 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 23. 
239 “Nem todo prejuízo rende azo à indenização. É preciso que a vítima demonstre também que o 
prejuízo constitui um fato violador de um interesse jurídico tutelado do qual seja ela a titular”. HIGA, 
Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 61. 
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 Para essa corrente, integra a incerteza a essência do instituto, com o abandono 

da discussão respeitante ao futuro incerto (o dano final não indenizável) para ocupar-

se com o passado certo, consistente na chance perdida (um interesse jurídico 

legitimamente protegido).240 E a certeza de que tratam é a mesma referida por Alcoz 

quando do estudo do tema em Espanha: a certeza fulcrada na probabilidade. Também 

por isso entendem não constituir a perda de chance uma nova categoria de dano241, 

mas um dano emergente, sendo por isso necessária a conjugação de dois requisitos: 

que a chance seja séria e real.242 

A fim de explicar a evolução do instituto, referem alguns que a primeira técnica 

aplicada à reparação de lesões a interesses relacionados a eventos aleatórios, como 

a perda de oportunidade, limitava-se à sua negação. Inexistindo definição de nexo 

causal entre o fato contingente (v.g., cura do paciente, resultado do processo judicial 

favorável ao cliente, prêmio pela vitória no turfe) e a conduta do demandado (imperícia 

do médico ou do advogado, atraso da entrega do cavalo que participaria da corrida 

imputável ao transportador), não haveria falar em indenização. Ademais, faz-se 

presente ainda outra incerteza além da relacionada ao laço causal, qual seja, a 

vaguidade do prejuízo, o que igualmente inviabiliza o ressarcimento uma vez que o 

dano há de ser certo. Portanto, implicaria a aleatoriedade do evento na ausência de 

prova do laço causal e na incerteza da lesão. Neste estágio, assemelha-se o interesse 

aleatório ao interesse inexistente, o que, percebe-se, não espelha a realidade.243 

Neste primeiro estágio, simplesmente negava-se reparação civil à lesão de interesses 

sobre eventos aleatórios, justamente pela ausência de uma técnica apropriada para 

arrostamento do tema. Assim, havendo incerteza (acerca do nexo causal, 

especialmente, e sobre a definição clara de “qual dano”), deixava-se de indenizar a 

vítima, mesmo em situações de possível constatação de causalidade parcial. Como 

não havia possibilidade de estabelecer relação causal entre o interesse aleatório 

violado e a conduta do demandado, era impossível a indenização. Isto, juntamente 

com a incerteza acerca do prejuízo, tornava os danos não reparáveis e a vítima 

 
240 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 63.  
241 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.111. 
242 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 81. 
243 CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na 
jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, p. 139-171. 
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permanecia irressarcida, em que pese a evidente injustiça e incompletude sistemática 

que a situação desvelava. É que, no modelo clássico de responsabilidade civil, cabe 

ao autor provar que sofreu prejuízo certo, em relação causal com o ato imputado ao 

réu (relação entre incerteza do prejuízo e nexo de causalidade). Nenhuma dessas 

condições (prejuízo certo + relação causal) encontra-se presente nas hipóteses de 

lesão a interesses sobre eventos aleatórios. Há, neste caso, assimilação do interesse 

aleatório ao interesse inexistente.244 Percebeu-se, também, como explicitado acima, 

que havia aí uma inversão lógica patente, laborando a dúvida sempre em favor do 

lesante, e não da vítima. 

Num segundo momento surgiu, para superar a completa negativa de 

ressarcimento em face de eventos contingentes, o que se denomina deslocamento do 

objeto da prova. Criaram-se, assim, presunções de fato (ou simples, aquelas vindas 

do homem ou do juiz) e de direito (ou legais) destinadas, ambas, a circundar a 

incerteza. Como é intuitivo, está-se diante de "um raciocínio probatório, por meio da 

constatação de um nexo lógico entre o fato inacessível à prova (objeto inicial de prova 

'desconhecido') e o fato acessível (objeto deslocado de prova, 'conhecido')".245 Forma-

se, a partir de elementos indiretos, um nexo de probabilidade (entre o fato conhecido 

e o desconhecido), que possibilita afirmar a existência do evento discutível. A 

presunção de fato serve, então, para que o juiz possa superar os limites de sua 

cognição. Todavia, a adoção da técnica de presunções exige a presença de vários 

elementos precisos e coincidentes capazes de confirmar a verossimilhança do fato 

presumido. Nas hipóteses de ocorrência de vulneração a interesses contingentes, 

para que isso se verifique, será necessário que a probabilidade de realização do 

evento seja extraordinariamente elevada, aproximando-a da certeza tradicionalmente 

exigida. O problema havido com a utilização do método das presunções nos casos de 

eventos aleatórios é que os juízes, ao invés de admitir a incerteza e incorporá-la à 

decisão, procuram dela desfazer-se.246   

 Sobrevém uma terceira técnica, consistente na reparação de chances perdidas, 

buscando elaborar solução que inclua a incerteza como elemento da decisão quando 

 
244 CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na 
jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, p. 139-171.  
245 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a 
técnica. São Paulo: Método, 2013. 
246 Código Francês de 1804, artigo 1.349. 
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envolvida lesão a interesses aleatórios, titulada “deslocamento do objeto da 

reparação”. O dano identifica-se com a oportunidade perdida pela vítima de obter a 

vantagem, não fosse o ato ilícito pretérito praticado pelo lesante. Dessa forma, 

contornam os arautos da teoria o problema relativo à impossibilidade de indenização 

de dano futuro e incerto, considerando o aniquilamento da chance um prejuízo atual 

e indiscutível. É o que sustenta Carnaúba247, para quem a perda de chance não 

configura nova espécie de dano, consistindo antes numa técnica de deslocamento da 

reparação, primeiro quanto ao interesse reparado (olvida-se a vantagem aleatória 

perseguida e centra-se na chance perdida) e, depois, em relação ao tempo (desiste-

se de recolocar a vítima na situação na qual se encontraria não fosse o evento danoso 

– pois aí tratar-se-ia de um futuro hipotético e incerto. Ao invés disso, procura-se 

devolver a vítima à situação na qual ela se encontrava antes deste evento – um 

passado certo).248 

Portanto e como já afirmado, “a reparação de chances não ignora a incerteza, 

tampouco almeja eliminá-la. A álea é simplesmente reacomodada dentro da estrutura 

da responsabilidade: em razão do deslocamento da reparação, a incerteza deixa de 

ameaçar a existência do prejuízo e passa a interferir em sua quantificação.249 

 

Em que pese certa renitência por parte de segmento doutrinário, pode-se intuir 

que a aplicação da teoria da perda da chance, em certo sentido, constitui um 

prolongamento da responsabilização pelo risco-proveito, obviando a existência do 

liame de causalidade entre a conduta do réu e a perda da chance, e não propriamente 

com o dano definitivo.  

 
247  “Ao invés de visar à vantagem aleatória desejada pela vítima - um prejuízo incerto e que não tem 
ligação causal com o ato do réu - os juízes concedem a reparação de outro prejuízo, a saber, a chance 
que a vítima tinha de obter essa vantagem. Não se trata de reconhecer uma nova espécie de prejuízo, 
mas uma verdadeira substituição de um prejuízo por outro”. CARNAÚBA, Daniel Amaral. A 
responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. Revista dos 
Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, p. 139-171. 
248 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a 
técnica. São Paulo: Método, 2013. Outros conceitos encontrados na literatura brasileira afirmam dar-
se a perda da quando alguém se vê privado da "oportunidade de obter um lucro ou de evitar um 
prejuízo", tratando-se de instituto que solidifica a solidariedade social e a justiça distributiva. Assim, 
"mesmo não havendo um dano certo e determinado, existe um prejuízo para a vítima decorrente da 
legítima expectativa que ela possuía em angariar um benefício ou evitar um prejuízo". ANDRESSA 
JUNIOR, Gilberto. "A responsabilidade civil pela perda de uma chance no direito brasileiro". Revista de 
Direito Privado. Ano 10. n. 40, out.-dez./2009, p. 177-214. Para estes, seria a incerteza, então, o 
próprio fato danoso. 
249 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a 
técnica. São Paulo: Método, 2013. 
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O caminho, ficou claro, encontra-se aberto a novas técnicas ressarcitórias, 

inclusive com a utilização de lógicas não clássicas, especialmente no que se refere à 

recomposição-prevenção-indenização do dano ambiental, cuja vítima é 

ocasionalmente anônima, o nexo causal é tênue (ou de difícil demonstração), o dano 

é normalmente diferido no tempo e o bem protegido mostra-se invariavelmente 

coletivo (mais do que propriamente público). Este o fio argumentativo tratado e 

desenvolvido a seguir. 
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1.3 A PERDA DA CHANCE – CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS:  DANO 

AUTÔNOMO, CAUSALIDADE PARCIAL OU MERA TÉCNICA 

Como antes referido, nos domínios do direito, em especial no sensível direito 

de danos, manifestam-se vivamente as marcas da incerteza250, acentuando-se a 

insuficiência da culpa como critério ou elemento responsabilizador nas situações 

relacionadas ao que se convencionou denominar “eventos aleatórios”. 

 A responsabilidade civil clássica, sob tais influxos, mostrou suas fraturas 

estruturais. Organizada para um mundo estável, lento e previsível, desenvolveu-se 

em torno da noção de culpa, criada para resolver demandas pouco complexas, 

intersubjetivas, situadas no âmbito individual. Portanto, deixou o direito da 

responsabilidade civil de atender porções significativas desses “novos danos”251, não 

só porque as relações humanas ficaram mais conflituosas, mas também em razão de 

ter o mundo ocidental assumido uma postura marcadamente socializante do direito e, 

portanto, intolerante com a situação da vítima não indenizada.  

No intuito de modernizar o direito ressarcitório, isto é, para alcançar aquelas 

situações da vida não abrangidas pela responsabilidade civil dita tradicional, calcada 

na culpa, criaram-se mecanismos que indicam uma mudança do eixo decisório: 

deslocou-se o objeto da prova. Presunções de culpa e inversão do ônus probatório252 

 
250 De acordo com Femenía López, “para a generalidade da doutrina, a certeza constitui requisito 
indispensável para a reparação ou ressarcimento dos danos. A certeza do dano equivale à sua 
existência”, admitindo a jurisprudência espanhola que “a certeza do dano possa restar diferida   no 
tempo, já que não se tem que provar, em todo o caso, que o dano era certo no momento de ocorrer a 
hipótese de fato”. Portanto, “a certeza do dano varia segundo o tipo de dano”. FEMENIA LÓPEZ, Pedro 
J. La indemnización por daños personales ante la falta de ganancias: lucro cesante y pérdida de 
oportunidades. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 
2011, p.455. Ainda em relação à certeza do dano, veja-se: “A certeza do dano não se opõe a que sua 
existência seja passada, presente ou futura a respeito da data em que se adota a decisão judicial 
respectiva, posto que as consequências do mesmo, uma vez demonstrada sua existência, podem 
manifestar-se através do tempo, sem que isso signifique que não se possa ordenar sua reparação. O 
dano poderá gerar efeitos que se refletirão no futuro, em virtude do prolongamento desse estado de 
coisas. GÓMEZ, Luis Felipe Girardo. La pérdida de oportunidade en la responsabilidad civil. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p.47. 
251 Para Luis Gómez, pode-se afirmar que qualquer situação lesiva que gera consequências no 
patrimônio do sujeito pode ser considerada como um dano, o qual poderá manifestar-se em diferentes 
formas, segundo os direitos ou interesses que resultem afetados. GÓMEZ, Luis Felipe Girardo. La 
pérdida de oportunidade en la responsabilidad civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2011, p. 24. 
252 Não é possível ponderar a necessidade de cominar inversões do ônus da prova, sem previamente 
se saber qual a prova que é reclamada. Por outras palavras, impõe-se, antes do mais, perguntar como 
se determina o nexo de causalidade ou como se imputam objetivamente os danos ambientais 
OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 51.  
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foram as respostas iniciais oferecidas pelo sistema jurídico para preencher o vazio. 

Logo na sequência, em face principalmente da manutenção das dificuldades 

probatórias a que submetidas as vítimas, migrou a jurisprudência (e bem assim a 

doutrina e a lei) para o sistema objetivo, naquelas situações em que a técnica da culpa 

levasse, por suas características e limitações, à inevitável irresponsabilização do 

lesante.  

Foi preciso avançar, porém, uma vez exigidas respostas mais qualificadas ao 

desafio coletivo, especialmente no que se refere ao direito ambiental de danos. Daí a 

aplicação - ainda insuficiente, é verdade - do deslocamento do objeto da prova para o 

deslocamento do objeto da reparação, fazendo com que a incerteza, nos chamados 

casos contingentes, converta-se em elemento da própria reparação, e não sirva, como 

por vezes se tem percebido, como dirimente de responsabilidade.   

Para enfrentamento do desafio responsabilizatório-difuso-ambiental, propósito 

maior deste trabalho, e para manter elevada a expectativa em torno da 

ressarcibilidade pro natura, é imperativo precisar claramente, de plano, a silhueta 

jurídica da “chance arruinada”. Aliás, conforme lição de Moreira Alves, definir a 

natureza de um instituto significa “estabelecer seu enquadramento dentro de uma das 

categorias dogmáticas admitidas no sistema jurídico”253, tarefa particularmente 

penosa quando se trata de determinar as propriedades da já centenária perda de 

oportunidades e de desassociá-la doutras figuras assemelhadas.254  

 
253 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. Rio de Janeiro: Forense, 1979.  
254 Em que pese as sérias dúvidas que envolvem até mesmo a natureza jurídica da perda de 
oportunidade, vem sendo ela aplicada “tanto nos danos advindos do inadimplemento contratual, quanto 
naqueles gerados por ilícitos absolutos, assim como nas hipóteses regidas pela responsabilidade 
subjetiva e pela objetiva”. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma 
chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.11. É possível que a perda da chance se 
encontre mais ligada ao direito social e à dúctil dignidade humana do que aos esquemas ressarcitórios 
clássicos. Assim ensina, por exemplo, ROSÁRIO, Grácia Cristina Moreira do. A perda da chance de 
cura na responsabilidade médica. Revista da EMERJ, v. 11, nº 43, 2008, p. 180. No mesmo sentido, 
TESÓN, Inmaculada Vivas. La responsabilidad civil médica en los supuestos de wrongful birth y 
wrongful life: análisis jurisprudencial. Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial. Crónica 
Jurisprudencial. Madrid: Aranzadi, 2003, p.403-15. Dessa forma, ao menos no que se refere à relação 
existente entre o particular e o Estado, haveria um “direito fundamental à reparação dos danos 
causados ilícita e culposamente pelo Estado ou demais entidades públicas que, como tal, é 
directamente aplicável, sem necessidade de mediação da lei ordinária”. FERREIRA, Rui Cardona. 
Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance. Coimbra: Coimbra Editora S.A, 
2011, p.27. Como refere Alcoz, “fere a sensibilidade judicial que a vítima que perde uma possibilidade 
séria e real de obter uma vantagem fique sem indenização sob o entendimento de que a causalidade, 
tal como tradicionalmente concebida, não foi demonstrada”. ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la 
pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños público y privado. 
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 Assim, debate-se acerbamente na doutrina se a perda de oportunidade possui 

elementos que a aproximam do dano emergente255, do lucro cessante, se se trata de 

figura sui generis; se diz respeito à causalidade jurídica (uma forma de assimilação da 

causalidade parcial), se configura um tipo específico e autônomo de prejuízo (um dano 

intermédio, como defende parte dos autores franceses), se se cuida de mera técnica 

responsabilizatória, de singela função da imputação fracionada de um dano incerto 

ou, finalmente, se deveria ser abandonada e substituída pela teoria do risco.256 

 Inúmeras são as dificuldades para precisar a classificação da oportunidade 

destruída até porque, como refere Higa, “é sutil a diferença entre perda da chance e 

lucro cessante”257, havendo por isso amplo espaço para equívocos e desorientação. 

Por influência da escola gálica, afiança boa parte da literatura brasileira 

especializada que a perda de oportunidade guarda “certa relação com o lucro 

 
Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.241. Porém, mesmo os paráclitos de sua 
utilização advertem para os riscos da vulgarização do instituto, que se poderá transformar numa “"porta 
aberta a interesses pouco importantes, pois pode a vítima, sempre, encontrar supostas chances 
perdidas em razão de um evento danoso. Por isso têm os juízes exigido que a chance deva ostentar 
uma importância particular". CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma 
chance: a técnica na jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, 
p.139-171. Em igual caminho, SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3ed. 
São Paulo: Atlas, 2012, p.63. Aqui, critica o autor acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
no qual uma jovem vendedora de produtos de beleza foi atropelada, restando incapacitada para o 
trabalho. Ao argumento de que pretendia cursar pedagogia ou informática, condenou-se a ré pela perda 
da chance, impondo-lhe o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima com base na expectativa de 
ascensão profissional (partindo-se do salário médio pago a uma pedagoga).  
255 Gómez afirma, peremptoriamente, tratar-se a chance de um dano emergente. GÓMEZ, Luis Felipe 
Girardo. La pérdida de oportunidade en la responsabilidad civil. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2011, p.98. 
256 Acerca da responsabilidade pelo risco, comenta Mota Pinto: “Além da responsabilidade por fatos 
ilícitos e culposos, conhece excepcionalmente o nosso direito alguns casos de responsabilidade sem 
culpa.  É, desde logo, o caso da chamada responsabilidade pelo risco. Esta é consagrada em algumas 
hipóteses com características especiais. Trata-se de domínios em que o homem tira partido de 
atividades que, potenciando as suas possibilidades de lucro, importam um aumento de risco para os 
outros. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.119. Oportuno anotar, já agora, algo acerca da teoria da imputação 
objetiva, podendo ser ela apresentada como funcionalmente oposta à teoria da perda de oportunidade. 
Com efeito, a perda da chance “está chamada a funcionar no marco da causalidade de fato. A 
imputação objetiva introduz valorações normativas para negar a responsabilidade civil nos casos em 
que ficou comprovada a causalidade física, enquanto a perda de oportunidade busca argumentos para 
condenar o agente, pese sua atuação não se apresentar como condição necessária do dano”. ALCOZ, 
Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho 
de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.254-5. 
257 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.64 e 81. Lembre-se que lucros cessantes configuram o que razoavelmente 
se deixou de lucrar, ou, como ensina Pontes de Miranda, “consistem em, devido ao fato ilícito, não se 
ter aumentado o patrimônio”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de Direito 
Privado: parte especial, tomo XXVI, Direito das Obrigações, Inadimplemento. Atualização Ruy Rosado 
de Aguiar Júnior e Nelson Nery Jr. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.  
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cessante”.258 A confirmar essa impressão, observa-se que na tradição jurídica italiana 

a “chance” foi considerada por longo tempo figura análoga ao lucrum cessans.259 

 A partir da evolução do tão específico conceito260 de “dano injusto” 261, passou 

a doutrina de Itália a admitir a perda de oportunidade como um dano emergente (no 

caminho indicado por Adriano De Cupis já no primeiro quarto do século passado) 

pretendendo, com isso, a superação do problema relacionado à certeza do dano, 

concluindo Savi que a chance devastada constitui dano independente do prejuízo 

final.262 

 Ao anotar que o ponto comum entre a perda da oportunidade e o lucro cessante 

encontra-se na frustração da expectativa decorrente de um agir antijurídico imputável 

ao lesante, destaca Represas que o traço distinguível, por outra mão, reside no 

elemento certeza. Se parcial, está-se diante da perda da chance. Se a certeza é total, 

cuida-se de lucro cessante.263 A distinção proposta pelo autor não se mostra imune a 

discussão, pois no que toca aos lucros cessantes (ao menos no direito nacional), a 

certeza deve ser “bastante mitigada”, justamente para possibilitar a indenização da 

 
258 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008, 
p.77-9. 
259 MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di 
dottorato. Anno accademico 2012/2013. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. 
260 Rememore-se que “conceitos possuem vida e história. ROSENVALD, Nelson. As funções da 
responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.29. 
261 O tema foi abordado acima, no item 1.1. Acrescente-se, ainda, que o “dano injusto”, como uma 
espécie de cláusula geral de injustiça, vem inscrito no artigo 2043 do Código Civil Italiano, assim 
redigido: “Codice Civile Italiano, art. 2043. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Numa tradução livre, lê-se: 
“Qualquer fato doloso ou culposo que cause a outros um dano injusto, obriga a pessoa que o cometeu 
a ressarcir o dano”. Tipos ou preceitos abertos como este impõem intenso esforço doutrinário e 
jurisprudencial para sua interpretação e aplicação adequadas, exatamente pela absoluta 
impossibilidade de elaboração de um conceito unívoco do “justo”. Além disso, pela redação da norma, 
não se trata de mera recomendação, mas de verdadeiro requisito da ressarcibilidade, o que implica 
robusta fundamentação. Por isso, naquele país, por muito tempo, entedia-se ressarcível somente o 
dano que afetasse “direito subjetivo perfeito”. Hoje, tal conceito foi ampliado para alcançar direitos 
subjetivos e interesses legítimos, dizendo respeito ao dano em si, não ao comportamento do agente. 
MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. 
Anno accademico 2012/2013, p. 103. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. 
262 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.4. 
263 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.19. Ao depois, 
critica o autor julgado da CNCiv - Cámara Nacional em lo Civil, Sala “K”, j. 24/11/2004, no qual se 
discutia a respeito de frustrado aluguel de imóvel por não ter sido entregue a tempo ao seu proprietário, 
afirmando ser clara hipótese de lucro cessante, não de perda de oportunidade. REPRESAS, Félix 
Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.34. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full


77 
 

 
 

vítima.264 

 Em composição dedicada precisamente à distinção entre lucro cessante e 

perda de oportunidades, enfatiza Femenía López a diferença, primeiramente, entre 

estes institutos. Assim, para a teoria geral do ressarcimento, o dano ressarcível vem 

integrado por dois elementos distintos: primeiro, o dano padecido, constituído pelo 

prejuízo real experimentado (ou custo da reparação); o segundo, pelo lucro deixado 

de obter (o lucrum cessans), também designado de lucro frustrado, isto é, aquele que 

era de esperar, com certa probabilidade, atendendo ao curso normal das coisas ou às 

circunstâncias especiais do caso concreto. Por isso, sublinha, o detrimento patrimonial 

experimentado em virtude da produção do evento danoso é suscetível de uma dupla 

contemplação, pois quando o evento macula interesses jurídicos já incorporados ao 

patrimônio do prejudicado, tem-se como produzido um dano emergente. Quando, 

porém, esse evento impede que novos elementos ou utilidades sejam adquiridos ou 

usufruídos pelo lesado, tem-se caracterizado o lucro cessante. Este (o lucro cessante) 

é um dano certo, o que importa para a prova de sua existência, embora seja possível 

haver incerteza quanto ao seu valor.  No que se refere à perda da chance, dá-se o 

contrário, quer dizer, o que se repara é a perda da possibilidade de obter um benefício 

econômico.  O juízo de certeza não se realiza sobre a existência do ganho frustrado, 

mas sobre a possibilidade de havê-la obtido.265 Assim, conforme certa doutrina, por 

fazer parte da esfera jurídica do sujeito lesado no momento em que se produz o dano, 

cuida-se a perda de oportunidades de um dano emergente.266  

 Portanto, conclui o professor espanhol com inegável acerto, no âmbito 

 
264 “Como, então, subordinar o conceito de lucros cessantes a um juízo de probabilidade? Quem deve 
poder esperar o lucro como provável? O prejudicado? O causador do dano? Não interessa o ponto 
de vista de nenhum deles, e menos ainda o do último”, responde Hans Fischer, para quem “seria coisa 
bizarra – como observa Oertmann – exigir do devedor o conhecimento das medidas e 
providências postas em prática pelo credor. O que se requer é uma simples probabilidade objectiva, 
sempre considerada do ponto de vista da série dos desenvolvimentos ulteriores do acto danoso” [...] 
assinala Agostinho Alvim que “o que deve existir é uma probabilidade objectiva que resulte do curso 
normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”. GUEDES, Gisela Sampaio da 
Cruz. Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da razoabilidade. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais,  2011, p.86 e 90-1. 
265 Miceli comenta “transformar a possibilidade em res suscetível de ressarcimento em caso de lesão”. 
MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. 
Anno accademico 2012/2013, p.31. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. 
266 FEMENIA LÓPEZ, Pedro J. La indmnización por daños personales ante la falta de ganancias: 
lucro cesante y pérdida de oportunidades. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José 
Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 453-4, 456 e 458. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
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conceitual, lucro cessante e perda de oportunidade possuem claros elementos 

discerníveis, pois no primeiro caso se fala de ganhos não obtidos em razão do evento 

danoso, enquanto que na segunda hipótese repara-se não a perda de chance em si 

mesma, mas a destruição da possibilidade de obtê-la. 

Para Andrighi, no particular, não se trata de indenização a título de dano 

emergente nem de lucro cessante, pois o que se repara é a própria chance perdida (o 

percentual de probabilidade de alcançar o resultado (final), não fosse a ação/omissão 

do agente lesante).267   

 Noutra abordagem, agora sob o enfoque da dubiedade envolvendo “novos 

danos” versus “causalidade parcial”, discute-se se a perda da chance constitui uma 

espécie de dano autônomo, desvinculado do prejuízo final, ou se diz respeito ao laço 

causal.  

Referem autores que se dedicam ao tema haver duas principais modalidades 

de perda da chance268: a clássica (ou verdadeira), que a admite como dano 

autônomo269, e aquela que a relaciona à causalidade parcial (a falsa perda de 

oportunidade, segundo afirmam).270  

 
267 ANDRIGHI, Vera.  Reparação moral e material pela perda de uma chance.  Coord. Andrighi, 
Fátima Nancy. In Responsabilidade civil e inadimplemento no direito brasileiro: aspectos polêmicos. 
São Paulo: Atlas, 2014, p.249-264. 
268 Também na Itália, onde boa parte da doutrina brasileira que estuda a perda da oportunidade busca 
fundamento, trava-se discussão se se trata de dano autônomo ou de tema relacionado ao nexo causal, 
dizendo-se lá inclusive, como aqui, ser a chance tutelável como bem patrimonial autônomo cuja perda 
integra uma hipótese de dano emergente. MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. 
Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno accademico 2012/2013, p 5-6, 14. Mais adiante, 
refere a autora haver quem diga que se cuida de uma mera técnica de quantificação do dano a partir 
de um nexo causal indemonstrado, reforçando a noção de “probabilidade de realização do resultado 
esperado”. MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi 
di dottorato. Anno accademico 2012/2013. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. Defendendo tratar-se de 
dano autônomo, GÓMEZ, Luis Felipe Girardo. La pérdida de oportunidade en la responsabilidad 
civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p.25. 
269 “Conforme refere François Chabas, ‘a própria perda de chance, desde que não se trate de um 
prejuízo hipotético, é um prejuízo reparável, mas que, por força da álea, dá direito a uma indemnização 
por danos de montante inferior ao que seria devido pela perda do direito já adquirido’”. FERREIRA, Rui 
Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance. Coimbra: Coimbra 
Editora S.A, 2011, p. 117. 
270 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.5. Se a chamada teoria falsa da perda da chance resulta da dificuldade de estabelecimento do nexo 
causal, redundará ela em simples facilitação de prova. Ver, a propósito FRADA, Direito Civil, 
Responsabilidade civil: o método do caso. Coimbra: Almedina, 2006, p.102. Para a assim chamada 
teoria verdadeira, existe nexo causal entre o fato praticado pelo terceiro e a perda de oportunidade. 
Ignora-se o momento final e passa-se a considerar um momento (e um dano) intermédio. Então, a 
incerteza irá se referir com o dano final, enquanto a certeza se ligará ao dano intermédio. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full


79 
 

 
 

O fio condutor da discussão traduz-se pela interrupção do processo aleatório 

no qual se encontrava o lesado por conta da intervenção do agente, entendendo 

alguns que a simples obstrução (do curso normal dos acontecimentos) é causa 

eficiente à configuração de um dano ressarcível, consistente na chance 

desperdiçada.271 Por isso se afirma vir a perda da oportunidade integrada pela própria 

incerteza, olvidando-se “o futuro incerto para abranger o passado certo, no qual havia 

um interesse jurídico legítimo e merecedor de tutela, consubstanciado na chance, cuja 

perda acarretava o dano”.272 Dessa forma, reparável é a “situação lesiva” em que 

colocada a vítima por ato do ofensor273, havendo certeza quanto à probabilidade da 

chance aniquilada.  

Admitida como dano autônomo (proprio sensu) pela teoria clássica274, dizem 

seus apóstolos que a chance arruinada se dá nas hipóteses nas quais o processo 

aleatório em que se encontrava a vítima é totalmente interrompido pela conduta do 

réu antes de chegar ao seu final, solapando definitivamente as chances da vítima. O 

instituto incorporaria, reiteram, a incerteza na definição de “bem”.275  

Justamente aí se distanciam as noções de dano autônomo e de chance 

encarada pelo viés causal. Neste (vínculo causal), ao contrário do que se verifica 

naquele (dano autônomo), o processo aleatório chegou ao seu final, como sói ocorrer 

no âmbito da responsabilidade por ato médico falho, quando então “a noção da 

causalidade parcial é chamada a depor”.276  

Em texto clássico e bastante influente no meio acadêmico nacional277, defende 

 
271 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.75. 
272 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.62-3. 
273 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.81 e 111. 
274 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.19. 
275 MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di 
dottorato. Anno accademico 2012/2013, p.63. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. 
276 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.104. Para Miceli, haveria dois planos de causalidade, a 
ordinária e aquela da perda da chance. MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. 
Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno accademico 2012/2013, p.32. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019.  
277 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
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Joseph King278 que a perda da chance (de evitar um prejuízo ou de auferir vantagem) 

constitui, de fato, bem jurídico tutelável279 com valor em si mesmo, sendo considerado, 

portanto, um verdadeiro dano autônomo. Propõe ele uma teoria unitária da perda da 

oportunidade, rechaçando alterações no conceito tradicional de causalidade, e 

sustenta, ao fim, que a matéria deve ser debatida pelo prisma do dano.280  

Para chegarem a essa conclusão, redefinem os sequazes da chance pedida 

como dano autônomo o próprio conceito de “bem”.281   Apresentam-no como “tudo 

aquilo que possui valor e que, por isso, entra no mundo jurídico. Integram o patrimônio 

as expectativas de direito de valor econômico, variando o valor de acordo com a 

possibilidade de realizar-se a condição”.282 Daí afirmarem que “a chance faz parte dos 

bens da vítima”283, deixando de lado a especulação acerca da intangibilidade da 

vantagem aleatória buscada para considerar a perda da chance, ela mesma, objeto 

de indenização.284  

Vale lembrar, por oportuno, na linha de Bettiol, referido por Prévôt e Chaia, que 

o conceito de dano é puramente normativo285, fruto de uma valoração realizada pelo 

 
278 KING JR., Joseph H. Causation, valuation and chance in personal injury torts involving 
preexisting condictions and future consequences. The Yale Law Journal, v. 90, n. 6 (May, 
1981).   New Haven: The Yale Law Journal Company, Inc., 1981, p.1353-1397. 
279 O acento no elemento dano, transformando-o em protagonista do fenômeno ressarcitório, no 
núcleo ou centro de gravidade sobre o qual se dá o dever de reparar, talvez constitua parte da 
explicação do porquê tenham os defensores da perda da chance emprestado a ele (dano) tamanho 
destaque e pretensões de autonomia. De uma perspectiva histórica, numa primeira fase fala-se no 
dano como modificação da realidade material, isto é, alteração ou supressão de um bem (protegiam-
se apenas direitos personalíssimos absolutos – em seus aspectos puramente físicos – e a propriedade). 
Num segundo momento, pautava-se o dano na diminuição ou alteração do patrimônio da vítima (daí as 
teorias da diferença, tão em voga no século passado). Atualmente, entende-se o dano como lesão a 
um interesse juridicamente protegido. PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance 
de curación. Buenos Aires: Astrea, 2007, p.9. 
280 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.75. 
281 Como refere a doutrina argentina, fundada nos ensinamentos de Alpa, Tucci e Ravazzoni, o dano 
já não é mais apenas o simples menoscabo ao patrimônio da vítima do ato ilícito (uma posição que se 
pode dizer “fenomênica”), mas antes constitui a lesão a um interesse juridicamente protegido, cujas 
consequências nocivas podem conter (ou não) caráter econômico. PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, 
Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 2007, p.7. 
282 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.31. 
283 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.22. 
284 Muito provavelmente essa noção de dano, que fundamenta a perda de oportunidade, encontra raiz 
no direito penal e na distinção ali havida entre “dano evento” e “dano consequência”. Admitida como 
dano autônomo, isto é, um dano evento ex se, a chance prescindiria da noção de consequência. 
PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 
2007, p. 22. 
285 “Pode-se afirmar que qualquer situação lesiva que gera consequências no patrimônio do sujeito 
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julgador. Assim, para esses autores, falando em termos naturais, o dano não existe. 

O que existe são apenas eventos, alterações das condições ambientais preexistentes 

à ação do sujeito. Tais eventos convertem-se em danos quando valorados como 

lesivos de uma situação que interessa à vida, à relação entre os homens. Apenas 

sobre a base desta relação de um sujeito a respeito de um bem da vida, tutelado por 

uma norma, é que se pode entender completamente o conceito de dano.286 

Portanto, afirmam os prosélitos da perda de oportunidade clássica (identificada 

como dano autônomo) ser desnecessário recorrer ao artificialismo da causalidade 

alternativa para indenizar a oportunidade destruída, bastando uma maior elasticidade 

do conceito de prejuízo indenizável para alcançar a reparação pretendida.287 Enfim, 

para essa corrente doutrinária, está-se diante de uma "nova espécie de dano, 

autônomo, passível de indenização"288 e que se apresenta emancipada do dano 

final.289 

Os sectários da perda da chance com orientação causal, noutra linha, 

ponderam não se constituir o instituto em nova categoria de dano.290 A necessidade 

de se esperar pela realização do dano final faz com que o prejuízo caracterizado pelas 

chances perdidas “não seja considerado como revestido de um caráter danoso 

próprio, mas somente como uma causa, tendo concorrido para a produção de um 

dano final, que é a reparação somente em parte”.291 Enfrentam o problema valendo-

se da “teoria geral da causalidade”.292 Objetam a teoria ontológica da perda de 

 
pode ser considerada como um dano, o qual poderá manifestar-se em diferentes formas, segundo os 
direitos ou interesses que resultem afetados”. GÓMEZ, Luis Felipe Girardo. La pérdida de 
oportunidade en la responsabilidad civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 24. 
286 PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén Alberto. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: 
Astrea, 2007, p.4. 
287 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 74.  SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma 
chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.4. 
288 ROCHA, Nuno Santos. A perda de chance como uma nova espécie de dano. Coimbra: 
Almedina, 2014. Mas, se como de fato se percebe no mundo da vida, estão os magistrados utilizando 
a perda da chance para “graduar o dano” (final), então torna-se difícil admiti-la como dano autônomo. 
289 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.4. 
290 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.111 e 168. 
291 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.52. 
292 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance. 
Coimbra: Coimbra Editora S.A, 2011, p.11. Acciarri, a propósito, defende a indivisibilidade causal. 
ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: 
Abeledo Perrot, 2009. Discorre Alcoz acerca das três teorias causais a respeito da perda de 
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oportunidade (autonomia do dano), anotando que essa relevância indenizatória 

depende, “em toda a linha, do grau de probabilidade de verificação do evento a que a 

mesma se refere. O argumento de que a fixação de um montante indemnizatório 

inferior ao correspondente ao dano final consubstancia a própria reparação integral 

de um dano ontologicamente diferenciado, revela-se mero exercício de retórica”.293 E 

questionam, finalmente, como pode se definir autônomo um dano que “depende da 

intensidade da sua relação ou conexão com o dano final”.294 

Nestas hipóteses (laço causal), “a conduta do réu não interrompe o processo 

aleatório em que se encontrava a vítima, fazendo apenas que haja uma diminuição 

das chances de auferir a vantagem esperada. O processo aleatório vai até o seu final 

e a ciência estatística é utilizada somente para medir em que grau a conduta do réu 

contribuiu para a causação do dano final”.295 Aqui as chances perdidas são causas 

parciais para o desaparecimento da vantagem esperada pela vítima. Exemplo 

destacado desta posição ocorre nas situações envolvendo a perda da oportunidade 

de cura ou sobrevivência do paciente quando em discussão o erro médico.296 Nestes 

casos não há como identificar a perda da chance com o dano específico e autônomo, 

pois é impossível desvincular a oportunidade aniquilada do agravo final, uma vez que 

o processo contingente, repita-se, chegou ao seu momento último.297 O dano 

ressarcível, então, não seria outro que não o próprio dano final, diminuído à razão da 

incerteza do julgador no que tange à sua convicção sobre a existência do liame causal. 

Comporta uma indenização parcial, portanto, compatível com a causalidade 

demonstrada. 

 
oportunidade. A primeira parte da concepção geral de causalidade e por isso nega a correção técnica 
da oportunidade perdida (teoria do tudo ou nada). A segunda, para justificar a teoria, rechaça total ou 
parcialmente a regra da indivisibilidade causal (indivisibilidade entre causalidade física e 
responsabilidade, admitindo a causalidade probabilística com identificação parcial. Finalmente, a 
terceira corrente, evitam a discussão acerca a causalidade, conceituando a chance como um bem em 
si mesmo, cuja perda produz um dano de caráter emergente (teoria ontológica ou autonomista). 
ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de 
derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.247. 
293 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance. 
Coimbra: Coimbra Editora S.A, 2011, p.118. 
294 FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de chance. 
Coimbra: Coimbra Editora S.A, 2011, p.119. 
295 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.230. 
296 PRÉVOT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén Alberto. Pérdida de chance de curación.  Buenos Aires: 
Astrea, 2007. 
297 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.101-2. 
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Há ainda um outro grupo de autores que rechaça a teoria unitária, 

reconhecendo uma dupla face à perda de oportunidade. Admitem estes a necessária 

acomodação da perda da chance, ora como dano proprio sensu, ora como 

causalidade parcial. E isto ocorreria de forma mais visível nos casos de 

responsabilidade médica.  Assim, aceitam eles a coexistência da perda de 

oportunidade nas duas acepções (dano autônomo e causa parcial): de um lado, 

desenvolvidos pela teoria clássica, situam-se os casos em que houve a interrupção 

do processo aleatório pelo agente; em episódios relacionados à responsabilidade 

médica (perda da possibilidade de cura ou sobrevivência), o processo não mais se 

interrompeu, pois já se está diante do resultado final (morte/invalidez). Para os 

advogados desta corrente, cuida-se de um problema relacionado ao nexo causal: 

constata-se um dano certo produzido por uma causalidade incerta.298  

De fato, para a denominada teoria clássica (ou verdadeira), o ato ilícito 

praticado pelo agente é causa necessária da interrupção do processo aleatório cujo 

desfecho permanecerá desconhecido. Pense-se no exemplo referido no tópico inicial, 

respeitante ao causídico que deixa fluir o prazo para interposição de recurso de 

apelação em face de sentença que foi desfavorável ao seu cliente. Trata-se, no 

entender dos oragos dessa tese, de dano intermédio, autônomo. No terreno do 

chamado “erro médico”, entretanto, a questão se coloca noutros marcos, pois a dúvida 

se refere apenas à relação causal existente entre o resultado final conhecido - 

invalidez ou morte do paciente - e o ato ilícito praticado pelo médico, não se sabendo 

qual a verdadeira causa do dano: ilícito versus evolução natural da doença, poder-se-

ia dizer. Na espécie, não há como considerar a chance um bem tutelável (e 

indenizável) sem incursionar sobre o dano final. 

Seja como for, enfatizam todos os que reconhecem como juridicamente 

possível o ressarcimento da chance perdida, a necessidade de estabelecer balizas, 

filtros à sua admissibilidade, com o objetivo de evitar a reparação de danos carentes 

de “seriedade”. Daí afirmarem que as chances devem ser reais e sérias. As chances 

que se perderam seriam aquelas que evitariam o prejuízo final, e sem que este último 

dano ocorra, as chances nunca se poderão considerar como perdidas, tornando-se 

 
298 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
e SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007. 
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para isso essencial a não ocorrência do resultado útil almejado, sob pena de se estar 

perante uma hipótese de mera criação de risco.299 Este dano terá que ser definitivo, 

resultando na impossibilidade de a chance voltar a existir. Depois, deve-se verificar se 

as possibilidades perdidas gozavam de um certo grau de consistência e probabilidade 

suficiente de verificação do resultado pretendido. Não se trata, de toda a forma, de 

simples esperanças subjetivas. A seriedade irá se refletir numa característica 

essencial do dano da perda de oportunidade: a sua certeza, só sendo certo é que o 

 
299 De conformidade com Peteffi da Silva, “outra espécie de responsabilidade civil que não goza de 
acentuado grau de certeza é a responsabilidade pela criação de riscos. O ponto nevrálgico para a 
diferenciação da perda de oportunidade da simples criação de um risco é a perda definitiva da 
vantagem esperada pela vítima, ou seja, a existência do dano final. No caso de aumento de risco, a 
vítima também se encontra em um processo aleatório que visa alcançar uma vantagem ou evitar um 
prejuízo. Mas aqui a vítima ainda não sofreu o prejuízo derradeiro, tampouco perdeu a vantagem 
esperada de forma definitiva. E é impossível saber se em momento futuro a perda definitiva da 
vantagem esperada pela vítima será efetivamente observada”. Observa, porém, que o caso não guarda 
qualquer relação com a responsabilidade objetiva. Destaque merece a distinção das consequências 
marginais da criação de riscos versus a criação de riscos propriamente dita: “uma pessoa, que devido 
a uma falha médica, sofre um considerável aumento na probabilidade de desenvolver câncer no futuro 
pode ser acometida de grave angústia e sofrimento (dano moral e atual) bem como pode ser obrigada 
– para tentar evitar o aparecimento efetivo da doença cujo risco de desenvolvimento foi criado ou 
aumentado – a dispender consideráveis quantias em tratamento médico (dano material e futuro). Estas 
seriam as consequências marginais futuras. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela 
perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.111-4. Há de se verificar, 
ainda, as hipóteses de criação de risco propriamente dita. Assim, mesmo que a perda definitiva da 
vantagem esperada venha a se concretizar no futuro, não se saberá ao certo quem foi o seu real 
causador, exatamente como ocorre com a perda da chance. Por exemplo: a coleção de arte secreta de 
um colecionador passou a ter maior risco de ser roubada após sua divulgação em revista especializada. 
Se o risco criado/aumentado não for indenizado e, em momento futuro, o roubo vier a ocorrer, não será 
possível a condenação pelo total do dano suportado pelo colecionador, pois apenas perdida a chance 
de não ser roubado. Outra será a solução no caso de diagnóstico médico equivocado (de câncer, por 
exemplo). Nesta situação, a conduta do réu, ao gerar o risco de um dano futuro, aparece também como 
conditio sine qua non para o aparecimento deste mesmo dano futuro. Caso o dano, cujo risco de 
ocorrência foi favorecido pela conduta do réu, venha realmente a ocorrer no futuro, o réu será 
integralmente responsável pela reparação. Além dos danos certos e atuais, o erro causou o risco de 
x% de nova aparição da doença em momento futuro, não havendo possibilidade de nova manifestação 
da doença sem o erro de diagnóstico. Aqui, o erro de diagnóstico é conditio sine qua non – condição 
necessária – para o possível aparecimento futuro do tumor. Existe aí, defendem alguns, um dano certo 
em um “sentido atuarial” (a incerteza reside na efetiva ocorrência do dano). Uma segunda acepção 
torna certo o dano, mas transfere a incerteza para a causalidade”. SILVA, Rafael Peteffi da. 
Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, 
p.124. Interessantíssima a posição de Rui Cardona Ferreira, apoiado nas lições de Geneviève Viney e 
Patrice Jourdan, para quem “a perda da chance não constitui instrumento idôneo para o 
estabelecimento da responsabilidade civil por acto médico, mas apenas por implicar uma redução da 
indemnização correspondente ao dano concretamente ocorrido, em termos algo arbitrários ou 
aleatórios. Geneviève Viney e Patrice Jourdan propõem, assim, o enquadramento das situações em 
apreço no domínio da responsabilidade fundada na criação ilícita de risco, em que os tribunais tendem 
a atribuir uma indenização integral, não obstante a incerteza quanto à verificação do nexo de 
causalidade - FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de 
chance. Coimbra: Coimbra Editora S.A, 2011, p.122. Para Savi, “eventualmente poderá ser utilizada a 
perda da chance como agregador do dano moral. Por exemplo, quando advogado que perde prazo de 
recurso, mas cuja probabilidade de inverter o resultado é inexistente ou diminuta (o tribunal rejulga o 
caso). Aqui, seria certo julgar procedente apenas o dano moral decorrente da preda da chance, 
inexistindo dano material indenizável. SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma 
chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.60. 
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dano poderá ser reparável. Esta certeza refere-se assim ao dano intermédio 'chances 

perdidas', e não ao dano final. Este grau probabilístico será posteriormente refletido 

no quantum de indenização, mas não poderá ser um obstáculo à admissibilidade da 

reparação.300 

Para tanto, seguindo a linha italiana, tão pronunciada na doutrina brasileira, 

utilizam-se da probabilidade301, alegando constituir chance real e séria302 somente 

aquela na qual “a vantagem esperada ultrapassar 50%”.303   

 
300 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.4. Do mesmo modo, ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal 
y jurisprudencial de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 
2007 e REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008. 
301 Para muitos, o conceito de probabilidade encontra-se normalmente ligado ao de frequência, como 
se verá mais tarde, o que é de todo pertinente ao estudo da causalidade a seguir demonstrado. Por 
ora, vale referir ser a probabilidade a “porcentagem de vezes que se espera obter de um resultado. Isso 
pode ser calculado, dividindo o número de maneiras que o resultado pode ocorrer pelo número total de 
possíveis resultados. Por exemplo, a probabilidade do número 1 aparecer quando um dado é lançado 
é de 1 em 6, ou seja, 1/6 (ou 16,7%)”. RUMSEY, Deborah. Estatística para leigos.  Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2009, p.117. “Quase-certeza, probabilidade relativa e possibilidade são, em conclusão, as 
três categorias conceituais que hoje presidem o exame sobre o nexo causal nos vários ramos do 
ordenamento”. MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. 
Tesi di dottorato. Anno accademico 2012/2013, p.31. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. A mesma autora italiana, 
agora citando Pucella, afirma que nos encontramos na passagem de uma concepção determinística e 
monocausal para uma concepção probabilística e multifatorial. MICELI, Carla Maria. Il danno da 
perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno accademico 2012/2013, 
p.76. Disponível em http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019. Logo 
após, comenta que doutrina e jurisprudência abandonaram, em sede de acertamento causal, a regra 
da certeza e migraram para critérios baseados numa lógica essencialmente probabilística. MICELI, 
Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno 
accademico 2012/2013, p. 130. Disponível em http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, 
acesso em 07/04/2019. 
302 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Córdoba: Lerner Editora, s/d, p.70. Destaca Gómez que 
“quanto à seriedade e existência da chance, estamos de acordo em considerar que estas condições 
devem ficar plenamente provadas, de tal maneira que considerarmos não importar se a porcentagem 
de possibilidades frustradas de conseguir o resultado era de 0,1 ou de 99%”.   GÓMEZ, Luis Felipe 
Girardo. La pérdida de oportunidade en la responsabilidad civil. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2011, p.51. 
303 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.4. MICELI, Carla Maria. Il dano da perdita di chance. Tesi di dottorato. Università Degli Studi di 
Catania. 2013, p. 65. Disponível em http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 
07/04/2019. Higa explica porque, historicamente, chegou-se a esse percentual na Itália, trazendo a 
cronologia dos julgamentos que culminaram nesse percentual. HIGA, Flávio da Costa. 
Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2012. Se 
se trata de dano verdadeiramente autônomo, qual o custo social da discussão judicial para 
ressarcimento de chances insignificantes, por exemplo, menores de 1%, por exemplo? Idealmente, 
deveria ser irrelevante tratar-se de uma chance de 1% ou 70%. Se a chance é dano autônomo, sua 
condição de existência é apenas a possibilidade do resultado, seja qual for a probabilidade (%). Para a 
autora, então, esse corte promovido pelos filtros (a chance deve ser séria e real), perpetua a técnica 
do tudo ou nada. MICELI, Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. 
Tesi di dottorato. Anno accademico 2012/2013, p.135. Disponível em 
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, acesso em 07/04/2019.  

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
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O mesmo rumo é seguido por aqueles que afirmam haver certeza na chance e 

que por isso a dizem dano reparável (por não se tratar de dano hipotético ou eventual), 

situando-a à frente de uma simples esperança subjetiva. Ainda assim, comungam do 

entendimento de que a reparabilidade encontra um limite probabilístico mínimo, isto 

é, que “a chance deve ser substancial”304, calculada com base na ciência estatística. 

 As expressões "real e séria" não são sinônimas, muito embora pouco esforço 

façam literatura e jurisprudência305 para distingui-las. Segundo observam alguns, há 

entre elas certo grau de hierarquia, pressupondo o termo "sério" a existência da 

expressão "real", porque esta (a realidade) antecede aquela (a seriedade). Assim, por 

exemplo, e novamente utilizando o caso de responsabilidade médica, o paciente 

desenganado/terminal não possui chance real de cura. Portanto, tal chance não pode 

ser tida como "séria".306 Noutras situações, a chance é real mas carece de seriedade, 

como se verifica nas hipóteses em que o possuidor de bilhete de loteria conta com 

uma chance de 1 em 50 milhões.  A chance é real mas, para efeitos jurídicos, não 

pode ser considerada séria.307  

 Outros avaliam a chance real e séria dizendo-a formada por dois elementos: o 

primeiro, consistente nas probabilidades que cercam o caso. Desse modo, comentam, 

quanto menores as probabilidades representadas pelas chances destruídas, 

proporcionalmente menores as razões para se considerarem reais e sérias as 

chances. É o que se dá no já referido exemplo do advogado que perde o prazo de 

interposição de recurso para reverter sentença desfavorável ao seu cliente. Nesta 

hipótese, "o caráter real e sério da chance perdida deve ser apreciado com relação à 

probabilidade de sucesso desta ação"; o segundo elemento concerne à prova de que 

 
304 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.134. 
305 Ver, por todos, como exemplo de imprecisão conceitual na nossa jurisprudência, STJ, REsp 
1677083 / SP, DJe 20/11/2017, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva. 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201700345945&dt_publicacao=20/11
/2017. Acesso em 25/05/2018. 
306 A construção do raciocínio e os exemplos foram colhidos em HIGA, Flávio da Costa. 
Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2012. E, 
do mesmo texto, p. 85: “É possível haver uma chance real que não seja séria, mas não é possível 
cogitar de uma chance séria que não seja real. (...) o enfermo cientificamente condenado não possui 
uma chance real, logo ela não é séria; já o possuidor de um bilhete (de loteria) com uma chance em 50 
milhões possui uma chance inegavelmente real – tanto assim que adquire o bilhete mediante paga –, 
mas que, para efeitos jurídicos, não pode ser considerada séria”. 
307 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a 
técnica. São Paulo: Método, 2013.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201700345945&dt_publicacao=20/11/2017
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201700345945&dt_publicacao=20/11/2017
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a chance em questão interessava concretamente ao seu beneficiário. A chance não é 

séria se o ofendido não comprovar seu interesse particular na oportunidade perdida.  

Essa comprovação é normalmente extraída dos esforços que a vítima empregou na 

obtenção da vantagem aleatória.  O propósito deste filtro é excluir falsos interesses, 

inexplicavelmente "descobertos" pela vítima apenas no momento em que esta propôs 

ação de reparação.308  

Leciona Alcoz, seguindo idêntica vereda, que a perda de oportunidades é 

aplicada às hipóteses em que está ausente a prova do nexo causal quando o 

prejudicado, depois de esgotar os recursos que tinha à sua disposição, só consegue 

demonstrar que as possibilidades de consecução de uma vantagem eram sérias e 

reais309 não houvesse a intervenção do agente (que praticou o ato ilícito). É de não se 

aplicar o instituto, frisa, quando o prejudicado deixou de empregar os meios 

probatórios que, estando ao seu alcance, poderiam articular um juízo (mais) seguro 

em torno da existência do vínculo causal.310  

O traço marcante, comenta o autor, é agora a “responsabilidade proporcional”, 

a “causa probabilística”, aspecto que será estudado no próximo item. O valor da perda 

da chance, desse modo, há de ser sempre inferior àquele atribuível ao resultado final 

pretendido pela vítima (com a incidência de um coeficiente de redução proporcional 

ao grau de probabilidade de êxito antes do ilícito cometido pelo agente lesante).311  

Por isso, conclui o jurista espanhol, a perda da chance configura, 

essencialmente, um cálculo de probabilidade.312  

Noronha apresenta posição diversa e consistente. Para justificar a indenização 

pela chance desaparecida, lança mão o autor da causalidade alternativa ou da 

 
308 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a 
técnica. São Paulo: Método, 2013. 
309 Conforme Alcoz, chance real e séria é aquela que contém um grau apreciável de probabilidade, 
sempre que não se encontra próxima da certeza. Logo, possui ela um caráter subsidiário, o que a 
diferencia do dano emergente. ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio 
doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial 
Aranzadi S.A., 2007, p.90. 
310 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.99. 
311 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.106. 
312 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.107. 
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causalidade concorrente, sem recorrer à tormentosa causalidade parcial. Assim se dá, 

afirma, claramente nas hipóteses de erro médico. Contudo, como cediço, atua a 

causalidade alternativa principalmente por meio de presunções. Neste caso, porém, 

todas as vezes em que são utilizadas as presunções, o dano indenizado é o dano final 

(integral).313 Por isso a discordância de Peteffi da Silva. Entende este autor ser 

necessário recorrer à figura da causalidade parcial nos casos em que o processo 

aleatório chegou ao final, como antes já negritado.314  

A perda de oportunidade constitui, então, uma visão solidarista, dano certo, não 

meramente hipotético ou eventual, revelando-se uma nova maneira de considerar as 

probabilidades.315  Possui valor pecuniário, podendo ainda acarretar prejuízo 

extrapatrimonial.  Higa e Peteffi da Silva enfrentam o tema pela óptica da 

causalidade316 - típica e atípica:  interrupção ou não do processo aleatório após a 

conduta do responsável. Carnaúba aborda o problema ainda doutro prisma. Antes de 

constituir um tipo de prejuízo ou uma nova teoria causal, a responsabilidade pela 

perda da chance define-se como um método decisório criado para contornar um 

problema concreto: a reparação dos interesses sobre eventos aleatórios. Trata-se, a 

bem de ver, de uma técnica.  Se o magistrado, diz ele, “dispuser de elementos 

suficientemente precisos e concordantes, resolverá a incerteza por meio das 

presunções. Se a chance em questão for juridicamente irrelevante, deve ignorá-la, por 

não se tratar de oportunidade real e séria. Nas demais hipóteses, impõe-se a 

reparação das chances perdidas”. E conclui: “a teoria da perda da oportunidade não 

se propõe a ignorar ou desfazer a incerteza, antes a admite e a incorpora à reparação, 

 
313 “Se o magistrado dispuser de elementos suficientemente precisos e concordantes, resolverá a 
incerteza por meio das presunções. Se a chance em questão for juridicamente irrelevante, deve ignorá-
la, por não se tratar de oportunidade real e séria. Nas demais hipóteses, impõem-se a reparação das 
chances perdidas. Este último método não se propõe a ignorar, tampouco a desfazer a incerteza. A 
reparação de chances perdidas admite a álea e a incorpora à reparação, projetando-a no momento da 
quantificação da indenização devida”. CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda 
de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, 
agosto/2012, p.139-171. 
314 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.215. 
315 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 214-5. 
316 Diante de tanta hesitação doutrinária em torno da figura da causalidade naquilo que se vincula à 
perda de oportunidade, afirmam certos autores ser ela “o reino da dúvida e da meia-verdade”. MICELI, 
Carla Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno 
accademico 2012/2013, p.131. Disponível em http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, 
acesso em 07/04/2019. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
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projetando-a no momento da quantificação da indenização devida”.317 

Independentemente da opção metodológico-conceitual que se adote acerca do 

instituto da perda de oportunidades, é inegável que o elemento aglutinador de todas 

as teorias apresenta-se na porção causal descoberta, quer dizer, na probabilidade de 

ocorrência do evento danoso, diante da multiplicidade de fatores e condições do caso 

concreto. É desta probabilidade causal que se tratará no item final deste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
317 CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na 
jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, ano 101, vol. 922, agosto/2012, p. 139-171. Bocchiola 
também assume a perda da chance como uma técnica (ressarcitória, ou de quantificação do dano, ou 
de gestão da incerteza causal, ou de repartição do risco da incerteza do nexo causal). MICELI, Carla 
Maria. Il danno da perdita di chance. Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato. Anno 
accademico 2012/2013, p.65 e 81 Disponível em http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full, 
acesso em 07/04/2019. 

http://archivia.unict.it/handle/10761/1362?mode=full
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1.4    CRITÉRIO DEFINIDOR: A PROBABILIDADE 
 

Como acima clarificado, no direito de danos tradicional as dificuldades de 

feitura da prova eram ordinariamente resolvidas em desfavor da vítima, preferindo-se 

uma infracompensação318 a um enriquecimento do lesado, “tornando o evento danoso 

uma espécie de lucro” [ao lesante].319 Uma das respostas possíveis a este estado de 

coisas foi apresentada pela doutrina do dano moral, que o funcionaliza de maneira a 

“neutralizar o risco infracompensatório, quando a vítima não se encontra em 

condições reais de fazer a prova devida do dano sofrido”.320 

A perda da chance, instituto de igual refinamento, traz sua contribuição ao 

resgate do direito da vítima, tornando-se uma das representações mais expressivas 

do movimento que se tem denominado floodgates, esse alargamento 

responsabilizatório321 derivado da socialidade do direito civil. Para tanto, afrouxam-se 

os filtros da responsabilidade, passando o vínculo causal a se transformar num “nexo 

probabilístico”, donde a necessidade de se investigar a expressão “probabilidade”.322  

Na linguagem dos estatísticos, define-se probabilidade como a formalização do 

estudo da noção de incerteza, configurando a chave para a tomada de decisão sob 

tais condições.323 Quando experimentos com resultados igualmente prováveis são 

repetidos amiúde, espera-se que a frequência relativa de qualquer resultado em 

particular corresponda à sua probabilidade.324 Dito de outro modo, probabilidade é a 

 
318 “O estado contrário ao da infracompensação reparadora não é a compensação plena, mas a 
ausência de dano. Mas, para isso, o sistema de responsabilidade civil deveria reorientar sua estratégia 
e função para conseguir funções de prevenção. No estado presente, esta função só se pode conseguir 
impondo-se indenizações de danos morais que realmente desempenham funções de dano punitivo. 
Cumpre função de prevenção geral desincentivando condutas futuras que podem ser danosas. (...) 
Pode ocorrer que a vítima se torne supercompensada, mas este é um custo necessário para a 
prevenção futura de condutas danosas, cujo resultado natural é quase sempre a infracompensação. 
PERERA. Angel Carrasco. La reparación integral del daño y su prueba. Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.437. 
319 PERERA. Angel Carrasco. La reparación integral del daño y su prueba. Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.439. 
320 PERERA. Angel Carrasco. La reparación integral del daño y su prueba. Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.387. 
321 “A possibilidade de reparação de danos relativos à perda da chance, de natureza um tanto 
aleatória, é um dos aspectos em que se revela o fenômeno contemporâneo da expansão dos danos 
suscetíveis de reparação”. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.672. 
322 “A chance é uma possibilidade associada a uma certa probabilidade”. ACCIARRI, Hugo A. La 
relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, 
p.203-4. 
323 HAIGH, John. Probability. A very short introduction. Oxford: Oxford University, 2012, p.1, 14. 
324 HAIGH, John. Probability. A very short introduction. Oxford: Oxford University, 2012, p.4. 
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medida da possibilidade de um evento ocorrer.325 Etimologicamente, probabilidade (do 

latim probabilitas) significa: a) verossimilhança ou aparência de verdade; b) qualidade 

de provável, que pode ocorrer; c) em um processo aleatório, a razão entre o número 

de casos favoráveis e o número de casos possíveis.326  

Faz-se distinção entre probabilidade estatística e probabilidade lógica. A 

primeira (estatística) contém uma verificação empírica percentual sobre uma 

sucessão determinada de eventos. A segunda (lógica) consiste no grau de 

verossimilhança ou credibilidade que pode ser atribuído às hipóteses formuladas ao 

caso concreto.327  Afirma-se que a probabilidade estatística consiste num número que 

resume algumas características sobre um conjunto de dados. “Todos os conjuntos de 

dados têm uma história e, se usadas de maneira apropriada, as estatísticas são a 

melhor maneira de contar essa história”.328  

Neste texto, portanto, probabilidade será empregada como equalizadora da 

incerteza junto à causalidade.329  

Redobrado cuidado deve-se ter com a utilização da probabilidade no direito de 

 
325 RUMSEY, Deborah. Estatística para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2009, p. 54. 
326 PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 
2007, p.140 
327  PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 
2007, p.153. 
328 RUMSEY, Deborah. Estatística para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2009, p. 95. 
329 “Exemplificativamente, observa-se que no sistema do common law, a doutrina processual civil em 
matéria de prova determina que o demandado seja condenado se a probabilidade de que haja 
produzido o dano supere os 50% (preponderance evidence rule).  A tese é bastante polémica. Para 
alguns, a regra da preponderância da probabilidade positiva é correta. Assim se verifica quando o dano 
é de 100E$, mas a probabilidade de que o demandado o tenha causado é de apenas 40%. Se se aplica 
a regra do preponderance, o demandado nada pagará, mas à custa de um erro provável (40%). Sem 
embargo, suponha-se que se aplique uma regra de responsabilidade proporcional à probabilidade de 
haver causado o dano. Bastará que a probabilidade seja maior que zero. Aqui, o Tribunal ordenará o 
demandado a pagar 40E$, mas o custo do erro esperado será de 48E$ em vez de 40E$ (há 40% de 
probabilidade de que o demandado fora o causante do dano. Deixa de pagar 60E$. O custo de erro 
esperado é de 40%*60=24. Mas há a probabilidade de que ele não tenha causado dano algum. Pagará 
40E$. O custo do erro esperado é de 60%*40=24). Dizem que a técnica incentiva os atores a reduzirem 
a incerteza do juízo aportando mais provas. Outros propõem impor responsabilidade na proporção da 
probabilidade de causação do dano, por menor que seja. Num resumo ligeiro, observa-se que a 
primeira proposta (preponderance) privilegia uma perspectiva ex post do direito de danos. Os da 
segunda (proporcional) põem acento numa visão ex ante (prevenção de danos). Para Porat e Stein, 
responderá pelo dano [cuja causa é incerta] a parte que teve a melhor oportunidade de evitar a 
incerteza”. CODERCH, Pablo Salvador. Causalidad y responsabilidad. Working paper n. 94. Facultad 
de Derecho Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, junho 2002. Diz Alcoz, no mesmo andar, que “o 
problema da prova do fato causal se encara a partir da regra da prova preponderante”. ALCOZ, Luis 
Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de 
daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.283. 
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danos, especialmente para evitar equívocos avaliativos, muito recorrentes quando se 

multiplicam as probabilidades de eventos não independentes entre si, pois aí se obterá 

uma probabilidade significativamente menor do que a correta. A inexatidão se verifica 

porque alguns eventos podem parecer independentes possuindo, no entanto, uma só 

causa subjacente. Mostra-se arriscado, por isso, presumir que os eventos sejam 

realmente independentes quando não se dispõe de todos os dados, situando-se o 

problema, na verdade, na qualidade da informação disponível330, o que será 

solucionado pela teoria de Bayes, conforme se verá na sequência. 

Nada obstante sua franca aceitação na literatura e tribunais331, é a teoria da 

perda da chance, talvez por também introduzir noções matemáticas no julgamento, 

objetada por uns tantos e temperada por muitos.  

 
330 SCHNEPS, Leila. COLMEZ, Coralie. A matemática nos tribunais uso e abuso dos números em 
julgamentos. Tradução George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.12. Emblemática ilustração 
pode ser verificada no paradoxo de Simpson. Este ocorre quando há uma tendência de comportamento 
em dados de uma determinada variável quando dividida em grupos, mas é revertida quando os grupos 
são combinados. “Provavelmente, o [caso] mais interessante é aquele ocorrido na universidade de 
Berkeley, Califórnia que sugeria que numa seleção para programas de doutorado homens tinham mais 
chance que mulheres. De fato, olhando individualmente cada departamento, na maioria deles, ocorria 
exatamente o contrário. Mais tarde foi concluído que mulheres concorriam para departamentos mais 
competitivos que aqueles disputados por homens. O paradoxo surge, portanto, quando se esquece ou 
ignora uma peça importante nos dados de relevância”. SCHNEPS, Leila. COLMEZ, Coralie. A 
matemática nos tribunais uso e abuso dos números em julgamentos. Tradução George Schlesinger. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.144. 
331 A perda da chance foi, de fato, ainda que tardiamente, admitida pelos Tribunais brasileiros, e talvez 
até acrítica e exageradamente bem aceita por estes. Há, todavia, ao menos na doutrina estrangeira, 
quem não admita sua aplicação no campo da ciência médica, como consistentemente exemplificam 
alguns autores argentinos (PRÉVOT, Juan Manuel; CHAIA, Rubén Alberto. Pérdida de chance de 
curación. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007). Para estes, por exemplo, ocorrendo a morte do 
paciente, evento evitável tivesse agido diligentemente o galeno, não há falar em perda da chance, pois 
aí se trata mesmo é de evento certo (morte).  Assim, em toda oportunidade na qual não interrompido o 
curso causal da enfermidade por negligência médica (retardamento ou erro de diagnóstico ou 
terapêutico), será sempre esta negligência a causa do dano final, ainda que não a única, configurando-
se aí uma "imputabilidade parcial, pois várias causas cooperam para provocar o resultado danoso final".  
É o que no Brasil também se dá com a adoção das concausas (ou causalidade parcial (SILVA, Rafael 
Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise comparativa. São Paulo: 
Atlas, 2007), segundo expressão dos que abordam o tema pela ótica da perda da chance). De acordo 
com essa linha de análise, o dano (morte) só ocorreu desta forma devido ao ato (ou omissão) médico. 
Sobrevindo a morte de paciente são e hígido (dano final e único), a responsabilidade é direta e integral 
do médico, em face do erro cometido. Porém, já se encontrando instalada a doença no paciente e não 
se podendo precisar, com segurança, em que medida o ato (ou omissão) médico contribuiu para o 
agravamento da doença ou a morte, aí se deve utilizar o método da concausa, limitando-se a 
responsabilidade do facultativo à sua atuação (ou omissão) no agravamento das condições de saúde 
da vítima. Nestas hipóteses, sustentam, não é necessário recorrer ao artificialismo criado pela 
jurisprudência francesa, a perda da chance, até porque aqui, diferentemente do que lá se verifica, 
admite-se a divisão da obrigação indenizatória. Ao que parece, a adoção de um ou outro método de 
solução implicará no mesmo resultado, isto é, a indenização parcial da vítima. Três pontos passíveis 
de discussão permanecem todavia em aberto. Primeiro, a efetividade da solução apresentada pelas 
concausas. Segundo, a fórmula de cálculo da indenização de um e outro método. E terceiro, a 
abordagem da álea ou da incerteza, numa e noutra solução. 
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No que é significativo para nosso propósito, afasta-se a oportunidade destruída 

da teoria denominada clássica em vários aspectos, notadamente quanto ao 

tratamento dispensado à relação causal.332 No sistema tradicional de ressarcimento 

de danos, utiliza-se a expressão “tudo ou nada” para caracterizar o padrão imposto 

na aplicação desse nexo de causalidade. Como afirmado pela doutrina, não existe 

possibilidade de gradação causal: ou o vínculo causal é totalmente provado ou não é. 

Para estes, a adoção da causalidade parcial estaria, por isso, impossibilitada.333  

  Os patrocinadores da teoria do “tudo ou nada”334 com rigorismo probatório 

exacerbado exigem, de seu lado, a prova do nexo causal com certeza absoluta ou 

quase-absoluta, igual ao altíssimo estândar probatório exigido pelo direito penal. 

Propõem, como síntese, a locução “para além de qualquer dúvida”.335   Assim, àqueles 

que advogam a regra da indivisibilidade causal, a possibilidade de ressarcir a 

oportunidade arruinada acaba por institucionalizar a incerteza, transformando o 

duvidoso em (supostamente) real, solapando a exigência de que o dano e o fato ilícito 

se encontrem vinculados por uma causa física, real, natural ou material, com a 

conversão do juiz em um “amigável conciliador” que, com plástica expressão, “parte a 

pera em dois” e eleva o campo das oportunidades perdidas no “paraíso dos juízes 

indecisos”. Daí serem sempre errôneos os resultados da perda da chance: ou não se 

 
332 Oportuno distinguir as expressões “causa” e “correlação”. Esta, a correlação, “significa que 2 
variáveis numéricas possuem algum tipo de relação linear. Com a correlação se pode descobrir a 
existência de uma ligação ou relação entre duas variáveis, x e y”.  “Se duas variáveis se mostram 
associadas ou correlacionadas (p.ex., número de policiais nas ruas e número de furtos), isso não 
significa necessariamente que exista uma relação de causa e efeito entre elas. A descoberta da 
existência de uma relação de causalidade entre as variáveis depende de como o estudo foi realizado. 
Apenas um experimento bem conduzido ou vários estudos observacionais podem mostrar que uma 
associação ou correlação tenha evoluído para uma relação de causa e efeito”. RUMSEY, Deborah. 
Estatística para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2009, p.57 e 292. 
333 SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.57. 
334 A teoria do tudo ou nada rechaça a perda de oportunidades, sendo coerente com as premissas do 
sistema espanhol de responsabilidade civil, respeitando seus princípios vertebrais em matéria de 
causalidade física e regime de prova. O CC espanhol pressupõe a existência de causalidade real ou 
material, não aceita doutrinas que baseiam a responsabilidade em etiologias fictícias ou irreais, 
possíveis ou parciais. (...) Provar a causalidade física é provar um fato, tendo-o como a) verdadeiro, ou 
b) admitindo-o como tal com base em alguns elementos (verossimilhança, probabilidade – presunções 
legais (normalidade)) ou c) sem verificar a verdade, busca-se fixar formalmente um fato. Alcoz é 
daqueles autores que admite (b) a prova de um fato com base em graus de probabilidade. ALCOZ, Luis 
Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de 
daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.264-5 e 338-9.  
335 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.336-8. 
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indeniza uma parte devida, ou se indeniza o que não é devido.336   

Para Alcoz, entretanto, a doutrina do tudo ou nada, em sua face probatório-

exacerbada, expressa uma concepção punitiva da responsabilidade civil porque se 

vale de estândares probatórios mais próximos do direito penal do que do direito civil, 

alterando a função normativa do direito de danos na Espanha (função compensatória, 

não preventivo-punitiva), “punindo” menos.337 E remata o doutrinador: “A consciência 

plena da falibilidade do conhecimento empírico assim como a impossibilidade 

ontológica de assegurar resultados objetivamente verdadeiros obriga o direito a 

conformar-se com verdades possíveis. (...) Entre o extremo de negar o possível por 

incerto e de afirmá-lo como certo há vias intermediárias que podem levar a reconhecer 

a certeza de alguns danos estocásticos”.338  

 Há também aqueles que negam, em geral, a teoria da oportunidade perdida, 

mantendo a posição do “tudo ou nada” e arbitrando a certeza do nexo causal quando 

convencidos de que o estândar da persuasão desborda os 50% (de certeza da 

ocorrência do nexo causal). Daí ter surgido a expressão “mais provável que não”, do 

direito anglo-saxão. Em terras continentais, tem-se notícia de que o “tudo ou nada” 

com “rigorosidade probatória” alcança umbral de certeza que se aproxima dos 80%, 

 
336 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.321-7. 
337 “A ideia de reparação está submergida numa esquizofrenia por superabundância de fins e objetivos 
que impedem reconduzir a responsabilidade civil a um fundamento unitário. (...) A responsabilidade 
civil, nascida para fazer justiça comutativa entre lesantes e vítimas, tende a transformar-se em um 
polivalente instrumento de engenharia social”.  BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad 
civil: ¿hacia dónde vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. 
Madrid: Sepin, 2011, p.730. “Muitos autores argentinos esgotam o leitor com uma frase  de Ivonne 
Lambert-Faivre, acerca de que a responsabilidade civil já não é uma dívida de responsabilidade, mas 
um crédito à indenização”. BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad civil: ¿hacia dónde 
vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, 
p.732. “Se a indenização fosse uma sanção repressiva, seu quantum deveria fixar-se tendo em vista a 
gravidade da culpa (como se dá no direito penal), algo que não acontece na responsabilidade civil, pois 
aqui se tem em conta a gravidade objetiva do dano” (vide, a propósito, o teor do art. 940 do CC Brasil). 
BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad civil: ¿hacia dónde vamos? Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.735. “A responsabilidade civil 
é assunto de justiça comutativa e importa, simplesmente, em dar ao rico sua riqueza e ao pobre sua 
pobreza. A ideia de que só é socialmente útil o que melhora a destinação dos recursos (ou os redistribui) 
de uma maneira mais solidária com os desfavorecidos pela sorte é errada. A distribuição da renda é 
estranha à responsabilidade civil”. BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad civil: ¿hacia 
dónde vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 
2011, p.743. “A perda da chance deve ser vista como justiça comutativa (garantia de igual dignidade) 
e não como justiça distributiva” e, acrescente-se, tampouco como justiça social. DRESCH, Rafael de 
Freitas Valle. Fundamentos do direito privado: uma teoria da justiça e da dignidade humana. São 
Paulo: Atlas, 2013, p.16. 
338 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.347. 
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em homenagem ao princípio da “normalidade”.339    

 Outros afirmam que o dano ressarcível é apenas o dano final, mas que é 

preciso garantir a paridade de armas probatórias, sendo necessário, para tanto, 

rebaixamento do portal probabilístico da certeza para que a indenização se dê na 

íntegra. Estes são os partidários da perda da chance dita geral, inspirada na teoria da 

criação do risco.340  

 Conforme a teoria ontológica ou autonomista, inexiste identidade entre a 

chance perdida e o resultado final. A situação favorável da vítima antes da participação 

do agente constitui um bem per si (por isso encaram a oportunidade extraviada como 

dano autônomo sui generis), suscetível de ser valorado economicamente, que já se 

encontrava integrado em seu patrimônio. A destruição da chance constitui dano certo 

e efetivo, havendo certeza da probabilidade discutida. Estes não colocam em dúvida 

o nexo causal (por isso não questionam os princípios da causalidade), mas centram 

sua preocupação no dano.341 

 Derivada da anterior, a chamada teoria ontológica moderada se diferencia 

daquela por contentar-se com limites probatórios (probabilidades) mais tênues, de 

15% a 50% (no sistema anglo-saxão) e 80% (no caso europeu), como se deu no 

leading case Chaplin v. Hinks, datado de 1911.342 O problema que decorre desta teoria 

é a dependência do resultado de um juízo retrospectivo ex post facto343 em torno da 

probabilidade de que, retirado o ato ilícito, a vítima teria deixado de sofrer o prejuízo. 

Portanto, se a chance integra de fato o patrimônio da vítima, pouco importa se a 

 
339 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.327-30. 
340  Funda-se a teoria da conexão do risco, de Roxin, na imputação do resultado ou do dano na criação 
ou elevação do risco, de modo juridicamente não permitido. A pedra de toque para aferição da 
causalidade em concreto (atribuição da indenização e do quanto) diz com a intolerável elevação do 
risco do dano. FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do interesse contratual positivo e perda de 
chance (em especial na contractação pública). Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p.360. 
ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de 
derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.330-6. 
341 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.349-52. 
342 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.352. 
343 “Para determinar a causa de um dano promove-se, ex post facto, um juízo ou cálculo de 
probabilidades (a ação/omissão era apta, por si mesma, para provocar o dano segundo o curso 
ordinário das coisas?).” O tema, observa-se, leva implícito o conceito de regularidade. REPRESAS, 
Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.57. 
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probabilidade é muito alta ou muito baixa. De acordo com o doutrinador espanhol, 

essa teoria “inventa” um bem para justificar o surgimento do crédito ressarcitório 

quando a causalidade está indemonstrada. E esse “bem” desaparece do patrimônio 

do lesado, como por encanto, quando se opta pelo ressarcimento integral ou pelo não 

ressarcimento. A teoria ontológica radical diz que se deve indenizar na exata 

proporção da certeza do dano (abaixo e acima dos 50%, p.ex.). Para as ontológicas, 

a chance só se tutela se for completamente destruída, não possuindo um valor de 

mercado porque não existe um “mercado de chances”. Logo, não é possível afirmar 

que a chance possui valor econômico autônomo. Por tudo isso, inadmite Alcoz a 

autonomia da chance, insistindo no fato de que indenizável é a vantagem final 

inalcançada por conta do ato ilícito promovido pelo lesante.344  

 Ainda dentro das teorias ontológicas, menciona-se a do prejuízo pessoal. Para 

esta, a chance em si mesma não possui significado econômico, mas é conectada com 

um bem espiritual, um bem da personalidade. Portanto, o dano se dá a esse bem 

(personalidade), o que significa sempre que se trata de um dano moral, mesmo que 

possua expressão econômica. Mas, cabe perguntar, pode o dano moral depender do 

resultado de um cálculo de probabilidades ex post? Afirma-se que, assim como a 

teoria ontológica do prejuízo patrimonial, trata-se de um estratagema jurídico 

consistente na “invenção” de uma entidade – no caso, extrapatrimonial 

(personalidade) – para contornar as críticas advindas da teoria geral da causalidade, 

indenizando-se, ao final, prejuízos hipotéticos. No depurar das coisas, o dano aqui 

ressarcido não possui nenhum traço de moral, mas é marcadamente patrimonial, 

baseado no dano final. Não fosse assim, todo o dano pela perda da chance seria dano 

moral em si e, pois, ressarcível. Ainda na lição de Alcoz, esse dano moral é uma 

“fórmula mágica” para ocultar o que realmente se quer indenizar.345 Nessa linha, como 

exposto por Perera, têm os tribunais se colocado na “fácil posição de indenizar o dano 

moral contratual quando não estão dispostos ou não se entendem capazes de 

contabilizar um dano que é exclusivamente patrimonial. (...) Ao não se encontrar uma 

referência possível de tais pseudobens no seio do patrimônio pessoal, entroniza-se 

 
344 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.367-78. 
345 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.380–
96. 
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sua proteção como dano moral”.346   

De tudo se depreende o agastamento resultante da consagração de 

responsabilidades sem causa física provada em hipóteses de causa anônima e perda 

de chance. A teoria clássica é, a bem da verdade, incapaz de encará-la 

adequadamente. Díez-Picazo, citado por Alcoz, declara a propósito que uma das 

características da jurisprudência de nosso tempo são as “erosões que experimentam 

as regras sobre prova da relação causal entre a ação ou omissão do demandado e o 

dano cuja indenização se pretende. A exposição a fontes contaminantes, a 

multiplicação de hipóteses problemáticas de incerteza causal tem revelado a 

insuficiência do modelo tradicional”.347 

Atualmente, admite-se, o conhecimento dos fatos se dá com base na 

probabilidade348, e não na certeza absoluta. Por isso, a impossibilidade de provar o 

nexo causal nem sempre elimina a suspeita de que no mundo real esteve presente.349  

Esta é, constata a boa ensinança, a grande transformação por que passa a teoria 

geral da causalidade.350 

No contexto, insista-se, a expressão que bem sintetiza a prova do nexo causal 

denomina-se “probabilidade”.351 Com efeito, e seguindo a lição  de Montaner, a 

“causalidade probabilística parece substituir a probabilidade suficiente e, com isso, a 

 
346 PERERA. Angel Carrasco. La reparación integral del daño y su prueba. Derecho de daños. 
Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.435. 
347 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.401. 
348 “A chance é expectativa hipotética. Mas quando o processo aleatório é interrompido por um ato 
imputável (ao réu), a vítima experimenta a perda da probabilidade de um evento favorável. Essa 
probabilidade poderá ser estatisticamente calculada, advindo daí a certeza necessária à indenização”. 
SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise 
comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.13. Para quantificação do dano pela chance perdida, apresenta 
a doutrina uma fórmula assim elaborada: VI = VRF x Y, onde VI representa o valor da indenização da 
perda da chance, VRF o valor do resultado final e Y o percentual da probabilidade de obtenção desse 
resultado final. SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, p.32. Mas aí se pode questionar: se o dano é autônomo, como afirmam esses autores, porque 
adotar o “resultado final” como parâmetro para cálculo da chance perdida? 
349 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.402. 
350 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 399-
405. 
351 “Provar o nexo causal é uma questão de probabilidade”. ABELLÁN, Marina Gascón. Prueba de la 
causalidad en pleitos de daños y “pérdida de oportunidad”. Derecho de daños. Coordinador 
GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 200-2. 
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exigência de que a causalidade seja negada ou afirmada inteiramente”.352  Em igual 

sentido, comenta Prévôt,  “assistimos a consolidação de uma nova forma de apreciar 

o fenômeno causal, com importantes aportes interdisciplinares e, sobretudo, com o 

reconhecimento de uma certa dose de incerteza, azar ou aleatoriedade, a tal ponto 

que já se fala de ‘causa probabilística’”.353  E essa causalidade probabilística tem 

adquirido, comenta o doutrinador, “carta de cidadania”. Assim, o critério da 

probabilidade é o que melhor se amolda com as modernas correntes que tendem a 

aliviar a prova do nexo causal (more likely than not)354, configurando a teoria da 

oportunidade destruída um exemplo marcante dessa tendência.355  

Após ter-se evidenciado a larga utilização da “causalidade probabilística” para 

resolução de embates envolvendo a responsabilidade civil, necessário se mostra, 

como referido em páginas anteriores, verificar a qualidade da informação disponível 

para formação de um juízo decisório.  Será preciso, então, recorrer ao teorema de 

Bayes356 e aos seus conceitos de a priori, “estado” ou “grau de crença”, uma vez que 

 
352 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.35. 
353 PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 
2007, p.134. 
354 PRÉVÔT, Juan Manuel. CHAIA, Rubén A. Pérdida de chance de curación. Buenos Aires: Astrea, 
2007, p.137. Segundo o estândar da probabilidade prevalente, uma hipótese sobre um fato resultará 
aceitável ou provada quando seja mais provável que qualquer das hipóteses alternativas sobre o 
mesmo fato (“mais provável que não”). O estândar de prova supõe uma determinada escolha político-
valorativa sobre a intensidade com que devem ser garantidos os direitos ou interesses afetados. 
ABELLÁN, Marina Gascón. Prueba de la causalidad en pleitos de daños y “pérdida de 
oportunidad”. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 
2011, p.208. 
355 “Mesmo as ações mais simples são baseadas no que se denomina de “experiência”, ou seja, 
fundadas em uma correlação estatística pré-científica. A teoria da causalidade adequada já faz uso da 
experiência corrente para analisar a adequação de determinada causa, mas a teoria das probabilidades 
pode aportar um aparelho científico mais elaborado. Quando o juiz estima o valor da chance perdida, 
ele aprecia estatisticamente a correlação existente entre o fato gerador da responsabilidade e o dano” 
[aqui, citando Jacques Boré]. SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma 
chance: uma análise comparativa. São Paulo: Atlas, 2007, p.58. Afirma Fernando Noronha, de seu 
lado, que o fenômeno da perda da oportunidade se dá quando o processo for interrompido por um 
determinando fato antijurídico e a chance irremediavelmente perdida. Logo, essa perda [da chance], 
em si, caracteriza o dano. E mais, será o grau de probabilidade a determinar o valor da indenização. O 
dano final será, ele sim, meramente hipotético. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.669, 672 e 684. 
356 É enorme a importância de Thomas Bayes em todos os campos do saber que lidam com 
probabilidades, inclusive no terreno do direito de danos que, já se viu, trata agora da “causalidade 
probabilística”. Comenta Haigh, com suporte em Bruno de Finetti, que “toda afirmação envolvendo 
probabilidades é apenas a expressão de uma opinião, baseada na própria experiência e conhecimento, 
e que talvez mude à medida que são fornecidas mais informações (grau de crença, probabilidade 
pessoal, probabilidade subjetiva).  Essa noção de probabilidade inversa é central para a maneira como 
as evidências devem ser consideradas nas trilhas criminais. Suponha que as impressões digitais 
encontradas em uma cena de crime tenham sido identificadas como pertencentes a um indivíduo 
conhecido, Smith. A probabilidade de encontrar essa evidência, se Smith é inocente, provavelmente 
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o pastor presbiteriano e matemático inglês tomava a probabilidade como medida 

dessa crença.357 

O emprego da expressão “grau de crença”, nestas mesmas circunstâncias, não 

caracteriza completa novidade, mas é escassamente abordada (assim como a visão 

bayesiana dos a priori) pela doutrina nacional,  havendo quem -  ao tratar da 

probabilidade estatística do estândar da prova (formulada a partir da quantificação do 

grau de probabilidade exigível para provar um fato) - mencione ser mais frequente o 

manejo de um conceito de probabilidade lógica ou indutiva, correspondente ao uso 

comum das palavras “provavelmente”, “possivelmente” e “presumivelmente”, o que 

reflete “o grau de crença ou de confirmação de um fato à luz da informação 

disponível”.358 Por essa razão, comentam, “uma resposta aproximada para a pergunta 

 
será muito baixa. Mas não será com base em "quão provável é a evidência, dado que Smith seja 
inocente?" que a Corte julgará. O fará perguntando: "Qual a probabilidade de Smith ser inocente, dada 
essa evidência?" [Ou seja, para a Corte, já se presume não ser Smith inocente, ao passo que na 
probabilidade inversa parte-se da inocência do agente, questionando-se por isso não a sua inocência, 
mas pondo-se em xeque a probabilidade da evidência]. A resposta para a equação está na regra de 
Bayes. HAIGH, John. Probability. A very short introduction. Oxford: Oxford University, 2012, p. 6-7 e 
33. A fim de ilustrar a aplicação do teorema de Bayes sobre probabilidades condicionais e informações 
relevantes a partir de conhecimentos a priori, vale referir o famoso caso conhecido como Monty Hall. 
Num programa de TV, o candidato pode ganhar um automóvel que se esconde atrás de uma das três 
portas (A, B, C). Basta escolher a porta certa. As outras duas portas não possuem prêmio algum. A 
probabilidade de vitória, neste momento inicial, é de 1/3. O candidato inicialmente escolhe uma porta 
(digamos, a porta A). O apresentador, em seguida, abre uma das outras duas portas (B ou C), sabendo, 
é claro, que nesta não se encontra o automóvel. Digamos que o apresentador tenha aberto a porta B, 
que não contém prêmio algum. Na sequência, o apresentador pergunta ao candidato se pretende ou 
não permanecer com sua escolha inicial (a porta A). No começo do programa, como visto, a chance de 
o candidato escolher a porta certa é de 1/3. Porém, a partir da informação dada pelo apresentador, a 
intuição comum deve ser abandonada. Quando o apresentador abre uma das portas (digamos, a B), 
sabe-a não premiada. Nossa intuição comum diria que as chances, agora, são de ½ (o automóvel 
estaria ou na porta A, ou na porta C, uma vez que a porta B foi aberta e não continha o prêmio). Mas 
não é assim. Como revela o teorema das probabilidades condicionais de Bayes, a informação dada 
pelo apresentador, ao revelar uma das portas não premiadas (a porta B), redireciona o raciocínio. Isso 
porque o movimento do apresentador de revelar o conteúdo da porta B não foi aleatório. Ele abriu uma 
das portas que sabia, previamente, não contempladas. Em resumo, sua escolha foi condicionada pelas 
circunstâncias (não poderia abrir a porta C, premiada e, como a porta A fora a inicialmente escolhida 
pelo candidato, restou apenas a opção B para que ele abrisse). Relembrando, no começo do programa 
o candidato escolheu a porta A. Neste momento suas chances de ter escolhido a porta correta eram 
de 1/3. Em contrapartida, e isso é fundamental, as chances de o automóvel estar numa das outras 
portas é de 2/3. Se o candidato escolheu inicialmente uma porta não premiada (e a probabilidade disso 
ter ocorrido é maior (2/3) do que não (1/3)), no caso de nosso exemplo, a porta A, ao abrir a porta B, o 
apresentador nos diz que o prêmio está atrás da porta C. Logo, toda vez que o candidato tiver escolhido 
uma porta não premiada, ao trocar de porta, vencerá com certeza. Assim, no campo das probabilidades, 
é duas vezes mais provável ganhar o prêmio se se trocar de porta. SCHEINERMAN, Edward R. 
Matemática discreta. Uma introdução. São Paulo: Cengage, 2003. 
357 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.VII. 
358 ABELLÁN, Marina Gascón. Prueba de la causalidad en pleitos de daños y “pérdida de 
oportunidad”. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 
2011, p.209. 



100 
 

 
 

certa pode ser um guia confiável para uma boa decisão”. Afinal, como sentencia o 

estatístico George Box, “todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis”.359 

 A teoria de Bayes se vale do conhecimento a priori, isto é, parte de 

probabilidades iniciais (um senso comum daquilo que é sabido) e de verdades 

(hipóteses) parciais ou temporárias, de conformidade com o nível de informação 

disponível.360 A discussão se dá quanto à origem dessas probabilidades iniciais. 

Alegam alguns que “a aceitação dessas hipóteses probabilísticas só poderia ocorrer 

em nosso corpo de crenças com base em frequências observadas, encaradas como 

informação”. Diz-se amiúde que se podem “gerar probabilidades intrínsecas para as 

hipóteses sem nos apoiarmos nas frequências observadas. Na verdade, essas 

probabilidades a priori foram o objecto de estudo dos mais antigos trabalhos sobre 

teoria das probabilidades, nos séculos XVII e XVIII”. O clássico exemplo nos vem do 

famoso ato de lançar moedas, havendo dois resultados “simétricos” possíveis: cara e 

coroa. A informação sabida, com base na observação e experiência, nos revela ser 

correto presumir inicialmente que a probabilidade de cada uma delas é ½. O mesmo 

fenômeno se verificará quando lançado um dado de seis faces simétricas, quer dizer, 

haverá uma probabilidade de 1/6 para cada resultado em que uma face específica fica 

voltada para cima. “Assim, pode-se tentar chegar a probabilidades a priori dividindo 

os resultados em casos simétricos e atribuindo a cada um a mesma probabilidade. 

Este é o famoso princípio da indiferença”.361 

 
359 HAIGH, John. Probability. A very short introduction. Oxford: Oxford University, 2012, p.80. 
360 Observe-se que “as probabilidades não dizem em que acreditar ou como agir ou quais hipóteses 
são provavelmente verdadeiras; elas simplesmente dizem como comparar o grau em que a evidência 
suporta as várias hipóteses que você deseja considerar”. SOBER, Elliott. Bayesianism: its scope and 
limits. In Bayes’s Theorem. New York: Oxford University Press, 2015, p.24. 
361 “A probabilidade inicial é então distribuída sobre as possibilidades de modo intuitivo e simétrico. 
Uma vez obtidas as nossas probabilidades “racionais” a priori, podemos modificá-las face à informação 
experimental (especialmente face à informação sobre frequências efectivas e observadas de 
resultados), usando o processo de condicionalização anteriormente descrito. Os métodos inventados 
pareceram a alguns especialistas uma generalização da teoria formal da dedução porque 
contemplavam a definição de um tipo de “implicação lógica parcial” entre proposições, isto é, de uma 
noção de apoio lógico gradual entre proposições. Por isso, os sistemas formais receberam o nome de 
“lógicas indutivas”. Tomou-se consciência há muito tempo que estas técnicas enfrentam dificuldades 
quando se submete o princípio da indiferença à análise e à crítica. Todas estas técnicas se baseiam 
na divisão dos resultados possíveis em casos simétricos. Mas a justificação racional por detrás de tal 
divisão nem sempre é clara. Sim, podemos dizer que num dado pode sair um 1, um 2, etc., num total 
de seis casos. Mas podemos também dizer que num dado pode sair um 1 ou não, perfazendo assim 
dois casos. Por que motivo não dar então o valor 1/2 à probabilidade de “sair um 1”? Noutros casos, a 
necessidade de ter um princípio para escolher como ser “indiferente” torna-se mais clara. Imagine-se 
um vaso feito de tal modo que, quando cheio, o seu volume não seja proporcional à área molhada da 
superfície do seu interior (o que é fácil de fazer se o vaso tiver lados curvos). Se nada soubermos sobre 
quão cheio está o vaso, deveremos nós supor, usando o princípio da indiferença, que está meio cheio? 
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 A tomada de decisão (aposta-se ou não no lançamento da moeda com base 

nas chances de ocorrer “cara” ou “coroa”, responsabiliza-se ou não o facultativo tendo 

em consideração a probabilidade da destruição da chance pelo diagnóstico tardio) se 

tornaria possível, então, a partir de uma probabilidade suficiente. O estudo dos 

critérios desse cálculo nos leva a pelo menos quatro aproximações possíveis, 

sintetizadas por Alcoz. 

A primeira seria a probabilidade matemática, derivada da “lei de Laplace”. Logo, 

para caracterização do nexo causal, bastaria a sua prova matemática, obtendo-se a 

probabilidade de um evento ao dividir o número de casos favoráveis entre o total dos 

possíveis (o exemplo do lançamento do dado de 6 faces ilustra bem a hipótese, sendo 

de esperar que a chance de o número 6 terminar virado para cima é de 1/6). Esse foi 

o método empregado na decisão do caso Chaplin v. Hichs, referido linhas atrás. 

A segunda aproximação se intitula “cotas” (de mercado, emissão, superfície) 

ou, em língua inglesa, “market share liability”. Este método tem sido utilizado quando 

se cuida da responsabilidade por produtos, na hipótese, por exemplo, de ser 

desconhecida a identidade do concreto fabricante do medicamento que gerou a 

unidade danificada causadora de lesões aos fetos. Este método tem-se mostrado 

eventualmente útil também na seara da responsabilidade ambiental.362 

Há, ao depois, a referida probabilidade frequencial, objetiva, estatística ou a 

posteriori. Neste caso, é permitido um cálculo probabilístico sem necessidade de que 

os eventos tenham que ser equiprováveis (o lançamento do dado, p.ex., é evento 

equiprovável). A probabilidade de ocorrência de um evento é a proporção de vezes 

 
Ou deveremos supor, com idêntica justificação, que metade do seu interior está molhado? As duas 
suposições são incompatíveis”. HOWSON, Colin. Bayesianism in statistics. In Bayes’s Theorem. New 
York: Oxford University Press, 2015, p.40. 
362 “Nem sempre será necessário que haja uma relação de causalidade entre a ação responsável e o 
dano produzido. Assim sucede, por exemplo, nos casos em que o ordenamento determina que a 
responsabilidade surge simplesmente pela criação de um risco do dano produzido, sem que se acredite 
um nexo causal”. Para nós, o risco é o dano, e não um risco de dano indenizável. O mesmo autor, 
agora citando García Amado, explicita: “A teoria normativa não considera essencial a presença de uma 
relação empírico-causal entre a conduta daquele a quem se imputa a responsabilidade pelo dano e o 
dano mesmo. Aqui se operam mecanismos de imputação dessa responsabilidade a um sujeito. A 
causalidade científico-natural é um dos elementos principais que o sistema normativo pode e costuma 
tomar em conta na hora de fazer tal imputação, mas apenas um deles. A esses elementos fáticos se 
denomina habitualmente “causa”. Mas não se deve perder de vista que estamos diante de um conceito 
jurídico de causa”. ABELLÁN, Marina Gascón. Prueba de la causalidad en pleitos de daños y 
“pérdida de oportunidad”. Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. 
Madrid: Sepin, 2011, p.197. 
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que tal acontecimento ocorreria à vista da observação do acontecido em um grande 

número de ocasiões em condições similares (esta forma a base da estatística 

moderna). Pode ser útil para localizar a probabilidade suficiente em torno da existência 

ou inexistência de um fato, como a causalidade (frequência), lastreada em padrões 

verificáveis e sindicáveis.  

Os métodos bayesianos, de seu lado, “representam uma alternativa à 

matemática e à estatística tradicional porque tratam de interiorizar, dentro do cálculo 

de probabilidades, informações do caso concreto, aportando assim um resultado 

singularizado para uma hipótese isolada”.363  

A “escola jurídica bayesiana” possui sentida repercussão no direito da 

responsabilidade civil e, em particular, na doutrina que adjudica ao instituto 

ressarcitório uma função preventiva, com a expectativa de evitar danos futuros, o que 

é de viva importância ao nosso estudo acerca da responsabilidade civil ambiental.364 

A função preventiva, sob a ótica da causalidade, exige que os agentes envolvidos 

saibam ex ante a decisão que sobre suas ações adotaria um julgador.  

Por fim, apresenta-se a probabilidade lógica, ela também critério geral de 

medição das oportunidades. Observa-se, inicialmente, que o conhecimento judicial 

permite apenas conclusões em termos de probabilidade mas, salvo casos 

excepcionais, não se trata de probabilidade matemática, frequencial ou bayesiana. O 

fato de a probabilidade matemático-estatística não servir como sistema geral de 

valoração não mitiga a exigência de encontrar pautas de racionalidade que orientem 

a atividade judicial sobre os fatos. “O cálculo de probabilidade é, portanto”, sublinha 

Alcoz, “a análise indutiva aproximada ou estimada da vinculação lógica entre o fato e 

as provas para determinar a medida em que aquele resulta confirmado por este”. E 

conclui o autor espanhol: “Falar de chances é introduzir-se num território de fronteira, 

no nebuloso espaço situado entre o certo e o incerto, o seguro e o hipotético, o 

 
363 CODERCH, Pablo Salvador. Causalidad y responsabilidad. Working paper n. 94. Facultad de 
Derecho Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, junho 2002. 
364 “Por que a causalidade é um mau critério de imputação de danos? Porque o normal é que haja 
várias causas, muitos eventos sem os quais não teria ocorrido o dano. A causalidade é um critério de 
imputação demasiado amplo. Associar responsabilidade civil à responsabilidade por causação de 
danos é um erro generalizado”. CODERCH, Pablo Salvador. Causalidad y responsabilidad. Working 
paper n. 94. Facultad de Derecho Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, junho 2002. 
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provável e o possível”.365  

 Neste capítulo, buscou-se explicar o singular papel exercido pela probabilidade 

(em suas diversas acepções) junto ao direito de danos, investigando para tanto e em 

especial a teoria de Bayes, havendo quem já empregue, por isso, a expressão 

“causalidade probabilística”.  

Nos limites do texto, trabalhou-se com uma das manifestações mais 

aprimoradas da aplicação da probabilidade no direito ressarcitório - a perda de 

oportunidades -, técnica empregada para alcançar danos não ressarcíveis pelos 

métodos tradicionais. 

O Estado Socioambiental, todavia, está a exigir um aprofundamento teórico no 

que diz respeito ao laço causal, nomeadamente quanto ao direito de dano ambiental 

na sua função preventiva, cujo desenvolvimento se dará na sequência, com a 

apresentação daquilo que se poderá denominar “causalidade possibilística”, com 

lastro na teoria das possibilidades de Zadeh. É o que se verá na continuação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
365 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.289-
309. 
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CAPÍTULO 2 

RESPONSABILIDADE CIVIL À LUZ DA LÓGICA FUZZY: A POSSIBILIDADE 

2.1 LÓGICA ARISTOTÉLICA (CLÁSSICA): FORMAL (OU SIMBÓLICA) E 

MATERIAL - A LEI DO TERCEIRO EXCLUÍDO, A LEI DA NÃO-CONTRADIÇÃO E 

A LEI DA IDENTIDADE. O CÓDIGO BINÁRIO 

 

 Discutiu-se, no capítulo antecedente, como a causalidade probabilística tem 

servido ao alargamento da solução ressarcitória, apanhando danos até ali não 

indenizáveis e apresentando-se a chance destruída como exemplo sofisticado 

(embora polêmico) desse fenômeno.  

A passagem do modelo responsabilizatório clássico para o standard 

contemporâneo, como foi mencionado atrás, trouxe luminosidade a novos 

princípios366 (por vezes anômicos, por vezes meramente implícitos) cuja referência 

encontra endereço na Constituição da República, “que consagrou os valores da 

dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia substancial”.367  

Seguindo nessa vereda, abordar-se-á agora a causalidade sob o pálio da lógica 

difusa, borrosa, desenhada a partir da teoria das possibilidades de Lotfi Zadeh, 

tomada de empréstimo da ciência matemática e computacional, iniciando-se, para 

tanto, pelo traço do registro lógico-temporal a contar de Aristóteles368, pois os 

 
366 “Faltando o conhecimento dos princípios do direito, fica este sendo mera arte, cujos preceitos 
facilmente se desvirtuam na prática, aplicando-se ao talante das conveniências individuais”. LESSA, 
Pedro. Estudos de filosofia do direito. Campinas: Bookseller, 2000, p.10. 
367 TEPEDINO, Gustavo. BARBOZA, Heloísa Helena. MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil 
interpretado conforme a constituição da república. Volume II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.7. 
368 O prestígio de Aristóteles, esclarece Russell, “enorme em diversos campos diferentes, alcançou 
seu ponto mais alto na lógica”, através de sua doutrina do silogismo, raciocínio este que “consiste em 
três partes: premissa maior, premissa menor, conclusão. (...) Esse sistema representa o começo da 
lógica formal e, como tal, foi em igual medida importante e admirável”. Mas Russel é intenso ao definir 
a obra do estagirita. “Concluo que as doutrinas aristotélicas de que temos nos ocupado neste capítulo 
são inteiramente falsas, exceção feita à teoria formal do silogismo, que é irrelevante. Todo aquele que 
deseja aprender lógica hoje perderá tempo caso se ponha a ler Aristóteles ou algum de seus 
discípulos”. RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução 
Hugo Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 247-255. Parece ter sido essa também a 
sentença de Nagel e Newman: “Por quase 2 mil anos, a codificação aristotélica das formas válidas de 
dedução foi tida em amplos círculos como completa e incapaz de sofrer uma melhoria essencial. Mas 
o fato é que a lógica tradicional é gravemente incompleta e falha mesmo em dar conta de muitos 
princípios de inferência empregados de maneira muito elementar no raciocínio matemático”.  NAGEL, 
Ernest. NEWMAN, James R. A prova de Gödel. Tradução Gita Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 
2015, p. 41. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_terceiro_exclu%C3%ADdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_n%C3%A3o-contradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_identidade
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princípios de seu código binário (também denominado  bivalente)369, a saber, a lei do 

terceiro excluído370, da não-contradição e da identidade, sofrerão enorme efeito da 

lógica fuzzy, como será demonstrado ao depois.371, 372   

A respeito da lógica, sentenciava Kant ser ela “uma ciência racional, não só 

pela forma, mas pela matéria. Uma ciência a priori das leis necessárias do 

pensamento, isto é, segundo princípios a priori: “como devo pensar?”373   

Para Moreso, é ela, a lógica, “o estudo dos métodos e princípios utilizados para 

distinguir os raciocínios corretos dos incorretos. Deste modo, a lógica não é uma 

explicação de como pensamos, mas um modelo de como devemos pensar para fazê-

lo corretamente. É uma espécie de aparato para controlar a qualidade de nossos 

argumentos”.374 E a propósito, sentencia Santos, lógica “é a ciência das leis ideais do 

pensamento e a arte de aplicá-las à pesquisa e à demonstração da verdade”.375 A 

 
369 “Ao que saiba, foi Lukasiewicz quem introduziu a denominação “princípio de bivalência”, atribuindo 
expressamente a ideia a Aristóteles. Cf. o apêndice a “Philosophical remarks on many-valued systems 
of propositional logic” (original publicado na Polônia em 1930) p. 63-66, in McCALL, S. (ed.) – Polish 
Logic 1920-1939 – Oxford, Clarendon Press, 1967”. BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o 
princípio de bivalência. Analytica Revista de Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.174. 
“C. MICHON (Prescience et Liberté – Paris, PUF, 2004, cap. 4) não hesita em afirmar que Aristóteles 
admite, “sem dúvida, que uma frase declarativa pode ser nem verdadeira nem falsa” (p.77). C.W.A. 
WHITAKER sustenta, ao contrário, que Aristóteles, no cap. IX do De Interpretatione, não rejeita o 
princípio de bivalência (“Toda asserção é ou verdadeira ou falsa” – p. 111), mas o que o autor denomina 
a “Regra dos Pares Contraditórios”: “De todo par contraditório, um membro é verdadeiro e o outro, 
falso” ( p.79) (Aristotle´s De Interpretatione – Oxford, Clarendon Press, 1996). BARBOSA FILHO, 
Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de Filosofia, v. 9, n.1. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2005, p.176. 
370 “Lógicas polivalentes são lógicas alternativas. Compartilhando o vocabulário da lógica clássica 
elas, via de regra, deixam de ter certos teoremas desta, tais como a “lei do terceiro excluído”. HAACK, 
Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São 
Paulo: Editora Unesp, 2002, p.269. 
371 Nenhum receio de “matematização” do direito aí subsiste, como por vezes se ouve. De acordo com 
Russel, “parecia possível descobrir coisas sobre o mundo real pela observação do que é auto evidente 
e pelo recurso à dedução. Essa visão influenciou Platão e Kant, bem como a maioria dos filósofos 
intermediários. Quando a Declaração da Independência afirma que “consideramos essas verdades 
auto evidentes”, tem Euclides como norte. A doutrina dos direitos naturais trazida pelo século XVIII é 
uma busca por axiomas euclidianos na esfera da política. (...) A matemática, segundo creio, é a fonte 
principal da crença na verdade eterna e exata. “Auto evidentes” foi expressão colocada por Franklin em 
lugar do “sagradas e inegáveis” de Jefferson”. RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. 
Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 62-3. 
372 Lógica, afirmava Aristóteles, é uma ciência do raciocínio, capaz de estabelecer inferências válidas 
utilizando, para tanto, três princípios (ou leis) fundamentais: identidade, não-contradição e exclusão de 
terceiro (ou do terceiro excluído, como é mais conhecida). VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e 
o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005, p.44. 
373 KANT, Immanuel. Lógica. Um manual de lições. Madrid: Ediciones Akal, 2000, p.85. 
374 MORESO, Josep Joan i Mateos. Lógica, argumentación e interpretación en el derecho. 4 
reimpressão. Barcelona: Editorial UOC, 2016, p.16. 
375 SANTOS, Theobaldo Miranda. Manual de filosofia. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 
1946, p.219. 
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preocupação central dessa ciência, afirma Haack, “é discriminar entre argumentos 

válidos e inválidos”376, dedicando-se portanto à forma dos argumentos, não ao seu 

conteúdo.377 

Decerto, um argumento é válido quando impossível serem suas premissas 

verdadeiras e a conclusão falsa. O ponto nodal, aí, é o conceito de preservação da 

verdade. “Argumentos válidos nunca nos levam de verdades a falsidades”. Por isso, 

“estabelecer a verdade ou falsidade das sentenças de um argumento não é um 

problema da lógica”.378 

 
376 Acerca da validade do argumento e sua “solidez”, veja-se: “Chama-se “sólido” a um argumento 
válido com premissas verdadeiras. Não basta um argumento ser sólido para ser bom, pois o argumento 
“A neve é branca; logo, a neve é branca” é sólido, mas mau. É mau porque é circular. A circularidade 
viola uma regra central da boa argumentação: as premissas têm de ser mais plausíveis do que a 
conclusão.  O seguinte argumento válido sofre do mesmo problema: “Se Deus existe, a vida faz sentido; 
Deus existe; logo, a vida faz sentido”. Este argumento não é bom porque as premissas não são mais 
plausíveis do que a conclusão. Parte da argumentação válida ineficaz resulta da violação desta regra. 
Para que um argumento seja bom, é preciso que, além de válido, tenha premissas aceitáveis para 
quem recusa a conclusão. A plausibilidade das premissas é relativa ao estado cognitivo do agente e 
não é discreta, mas sim contínua. A solidez de um argumento (a conjunção da verdade com a validade) 
é independente dos agentes cognitivos.  Mas os agentes cognitivos não são oniscientes e perante cada 
premissa ou conclusão têm de a avaliar como mais ou menos plausível, à luz do que julgam saber em 
geral. Assim, um argumento pode ser bom ou mau, melhor ou pior, mais ou menos forte ou cogente, 
apesar de ser sólido. Um argumento bom, forte ou cogente é um argumento que além de sólido tem 
premissas mais plausíveis do que a sua conclusão. (...) A exigência de maior plausibilidade das 
premissas permite distinguir argumentos de explicações. Uma explicação pode ser um argumento 
válido, mas não é um bom argumento porque a «conclusão» (explanandum) das explicações são mais 
plausíveis do que as “premissas” (explanans). (...) Um argumento válido tem uma força universal se as 
suas premissas são mais plausíveis, para qualquer agente racional (ou pelo menos razoável), do que 
a sua conclusão. A afirmação “Não se deve torturar crianças por prazer” é plausível para qualquer 
agente racional (por hipótese); mas a afirmação “Sem Deus a vida não tem sentido” é implausível para 
alguns agentes. (...) O seguinte argumento moral é logicamente demonstrável, dado que é um modus 
ponens: “Se os animais não humanos não têm direitos porque não têm deveres, também os bebês não 
têm direitos porque não têm deveres; mas não é verdade que os bebês não têm direitos porque não 
têm deveres; logo, não é verdade que os animais não humanos não têm direitos porque não têm 
deveres”. Mas este argumento é dialético, no sentido de Aristóteles, porque as suas premissas não são 
verdades estabelecidas, mas apenas “opiniões respeitáveis” — isto é, as premissas deste argumento, 
apesar de plausíveis, estão abertas à discussão. Assim, os argumentos dialéticos são quaisquer 
argumentos dedutivos válidos, demonstráveis ou não pela lógica formal, cujas premissas, apesar de 
plausíveis, estão abertas à discussão”. MURCHO, Desidério. O lugar da lógica na filosofia, 2003. 
Lisboa: Plátano Editora, p.18-20. 
377 “Pretende-se que sistemas lógicos formais, tais como os conhecidos cálculos sentencial e de 
predicados, forneçam cânones precisos, padrões puramente formais, de validade. (...) mas como se 
pode distinguir entre a forma de um argumento e seu conteúdo?” HAACK, Susan. Filosofia das 
lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 
2002, p.25 e 30. Afirmando a insuficiência da validade, diz-se ser “comum lermos que o conceito central 
da lógica é o conceito da consequência lógica ou, alternativamente, que a lógica estuda os argumentos 
válidos, sendo esses os argumentos em que a conclusão se segue logicamente das premissas. Mas 
isso não é suficiente. Um argumento é um conjunto de sentenças com determinada estrutura. 
RODRIGUES, Abílio. Lógica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p.15. 
378 Na lógica clássica, uma variável está restrita aos valores de verdade (T) e falsidade (F). Assim, se 
uma expressão tem “n” diferentes variáveis, a tabela verdade terá 2n linhas. Uma função booleana (de 
George Boole) associa valores de verdade e falsidade a um conjunto de variáveis e retorna um valor 
verdadeiro ou falso. Expressões construídas a partir de variáveis na lógica clássica usando estes 
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De toda forma, como sublinha Vilanova, “se não quisermos reduzir a 

investigação lógica ao discurso apofântico”, isto é, à linguagem das proposições 

verdadeiras ou falsas, “pelo menos dele é que se tem de começar para se estabelecer 

a teoria lógica do discurso”.379  

Efetivamente, as origens da lógica remontam à filosofia e matemática dos 

antigos gregos. Muitos dos princípios que a informam (os princípios que conectam a 

estrutura sintática de sentenças com sua verdade e falsidade, com seu significado ou 

com a validade de argumentos em que elas figuram) encontram-se  discutidos já em 

Platão,  mas foi com Aristóteles que se deu o primeiro estudo sistemático da matéria, 

reunido no conhecido tratado denominado Órganon. Os silogismos de Aristóteles 

podem ser hoje, com temperamentos, identificados com as conhecidas regras de 

inferência, noção nuclear deste trabalho e que será mais adiante desenvolvida, 

quando estudados a lógica fuzzy e o princípio da possibilidade. 

Dentro daquilo que se costuma denominar teoria da ciência, é a lógica380 

definida como teoria formal, ao contrário do que se dá com a teoria do conhecimento, 

esta identificada como doutrina material da ciência. Por isso, define-se a teoria do 

conhecimento como a teoria do pensamento verdadeiro, ao contrário do que ocorre 

com a lógica, que representa a teoria do pensamento (formalmente) correto.381 Daí se 

dizer que a verdade do conhecimento consiste na concordância da “figura” com o 

“objeto”. “Um conhecimento é verdadeiro na medida em que seu conteúdo concorda 

com o objeto intencionado. Consequentemente, o conceito de verdade é um conceito 

 
conectivos (“e”, “ou”, “não” ou ainda, “conjunção”, “disjunção” e “negação”) são conhecidas como 
proposições. RODRIGUES, Abílio. Lógica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p.17-8. 
379 VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 
2005, p.41. 
380 Lógica aqui entendida como “a ciência que estuda os princípios e os métodos que permitem 
estabelecer as condições de validade e invalidade dos argumentos. Argumento é parte do discurso 
(falado ou escrito) no qual localizamos um conjunto de uma ou mais sentenças denominadas premissas 
e uma sentença denominada conclusão. Lógica seria o estudo da validade dos argumentos, focalizando 
a atenção não no conteúdo, mas na forma ou na estrutura”. Para os autores, não se trata do raciocínio, 
mas do discurso, tratando a lógica, portanto, de entidades linguísticas, não de como se raciocina. 
BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. 
Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. xi.  “Filosofia é autorreflexão 
do espírito sobre seu comportamento valorativo teórico e prático e, igualmente, aspiração a uma 
inteligência das conexões últimas das coisas, a uma visão racional do mundo. Como Platão e Kant nos 
mostram, existe entre ambos uma relação de meio e fim. A autorreflexão do espírito é meio para se 
atingir uma imagem de mundo, uma visão metafísica de mundo”. HESSEN, Johannes. Teoria do 
conhecimento. Tradução de João Vergílio Gallerani Cuter. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.9. 
381 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Tradução de João Vergílio Gallerani Cuter. 2 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.13. 
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relacional. Ele expressa um relacionamento do conteúdo do pensamento (figura) com 

o objeto”.382 

Destaca Quine, acerca da expressão “verdade”, encontrar-se o empirismo 

moderno condicionado, em grande parte, por dois dogmas: o primeiro, calcado na 

crença em uma divisão fundamental entre verdades analíticas (os significados 

independem de questões de fato) e verdades sintéticas (o seu contrário, isto é, o 

significado é dependente das questões de fato). O segundo refere-se ao 

reducionismo, caracterizado pela “crença de que um enunciado significativo é 

equivalente a alguma construção lógica com base em termos que se referem à 

experiência imediata”.383 Assevera o filósofo que “a divisão proposta por Kant entre 

verdades analíticas e verdades sintéticas prefigurava-se na distinção proposta por 

Hume entre relações de ideias e questões de fato e na distinção proposta por Leibniz 

entre verdades de razão e verdades de fato”. As assim chamadas “verdades da razão”, 

obvia Quine, nunca poderiam ser falsas.  

A senha para saber da verdade384 de um enunciado analítico seria encontrada 

não nos fatos, mas no seu significado. E aí reaparece Aristóteles, pois é dele a noção 

de “essência, precursora da noção moderna de intensão ou significado. Para 

Aristóteles, era essencial ao homem ser racional, ao tempo em que possuir duas 

pernas mostrava-se acidental. Para ele, as coisas tinham essência; apenas formas 

linguísticas têm significados. O significado é aquilo em que se torna a essência quando 

ela se divorcia do objeto de referência e se une à palavra”.385 

Aprofundando, então, o desenvolvimento da lógica formal (simbólica ou 

matemática)386, admite-se possuir ela três acepções. A primeira a toma como sistema 

 
382 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Tradução de João Vergílio Gallerani Cuter. 2 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.23. 
383 QUINE, Willard van Orman. De um ponto de vista lógico.  Tradução Antônio Ianni Segatto. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 37. 
384 “A criatividade é importante, mas não tanto quanto a verdade”. DAVENPORT, Thomas. Dados 
demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, reduzir riscos e 
decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.138. 
385 QUINE, Willard van Orman. De um ponto de vista lógico.  Tradução Antônio Ianni Segatto. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 37-40. 
386 “A ideia de reduzir a inferência lógica a um processo puramente mecânico aplicado a uma 
linguagem formal se deve a Leibniz. Boole introduziu o primeiro sistema completo e funcional de lógica 
formal, fortemente modelado sobre a álgebra comum de números reais e utilizava a substituição de 
expressões logicamente equivalentes como seu principal método de inferência. A primeira exposição 
completa da lógica proposicional moderna (e da lógica de primeira ordem) é encontrada no trabalho de 
Frege”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
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de regras, num período que tem início no século IV a.C., com Aristóteles, estendendo 

sua influência até início do século XIX. Este tempo pode ser denominado de “período 

grego”. Uma segunda abordagem tem a lógica formal como conjunto de leis. Este 

intervalo é conhecido como período booleano ou algébrico, e se verificou entre o 

século XIX e primeira década do século XX. A terceira perspectiva assume-a como 

estrutura linguística, identificando-se com Frege e seu cálculo proposicional.387 Este 

poderia ser denominado de período contemporâneo. Atualmente, porém, a lógica tem 

alcançado a dimensão de “um sistema de signos que possuem uma sintaxe (regras 

ou leis de combinação dos signos) e uma semântica (interpretação e significado dos 

signos). Logo, existem várias lógicas, cada uma associada a uma determinada 

estrutura linguística”.388  

 Retomando o fio condutor deste tópico, os três princípios aristotélicos 

fundamentais do pensamento válido que aqui interessam e que foram antes referidos 

são o da identidade, o da não-contradição e o do terceiro excluído. 

Em despretensioso dizer, pelo princípio da identidade entende-se que todo 

objeto é idêntico a si mesmo389, isto é, identidade significa a relação que cada objeto 

possui apenas consigo mesmo (“x” sempre será igual a “x”, não se confundindo com 

nenhum outro). 

 No Órganon, afirma Aristóteles ser possível que as premissas responsáveis 

pela produção do silogismo sejam ambas verdadeiras ou ambas falsas, ou uma 

verdadeira e a outra falsa. É impossível, comenta o filósofo, “tirar uma conclusão falsa 

 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.240-1. 
387 “Considera-se uma proposição ou enunciado qualquer sentença declarativa que assume um dos 
dois valores-verdade: verdade e falsidade”. BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz 
Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011, p.3. “É sabido que a extensão da lógica aristotélica, quer dizer, da lógica de “termos” à 
lógica de proposições, deve-se aos lógicos megáricos e, fundamentalmente, aos estóicos. Em geral, 
aceita-se que os estóicos, entre outros aportes fundamentais à lógica, foram os responsáveis por 
estabelecer, a partir da análise dos enunciados condicionais, o significado dos conetivos proposicionais 
e a apresentação da lógica proposicional, sob a forma de um sistema dedutivo mediante o conceito de 
esquema de inferência”. PALAU, Gladys. Lógicas condicionales y razonamiento de sentido común.  
Barcelona: Editorial Gedisa, 2004. “Uma oração é um conjunto de símbolos linguísticos com sentido 
completo. Denominam-se assertivas as que afirmam ou negam algo. Logo, são suscetíveis de verdade 
ou falsidade. Proposições são o significado das orações assertivas”. MORESO, Josep Joan i Mateos. 
Lógica, argumentación e interpretación en el derecho. 4 reimpressão. Barcelona: Editorial UOC, 
2016, p.16. 
388 BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. 
Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p. xii. 
389 CHAUÍ, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 
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de premissas verdadeiras, mas é possível tirar uma conclusão verdadeira de 

premissas falsas, apenas com a ressalva de que a conclusão será verdadeira não no 

que se refere à razão, mas ao que se refere ao fato”. Todavia, adverte, “não é possível 

estabelecer o racional a partir de premissas falsas”. E assim, quanto ao princípio da 

identidade, “se, quando A é, B tem que ser, então se B não é, A não pode ser. Portanto, 

se A for verdadeiro, B terá que ser verdadeiro” anotando que, “de outra maneira, 

concluiríamos que a mesma coisa ao mesmo tempo é e não é, o que impossível”.390 

Por isso se diz que, pelo princípio da identidade, toda proposição é idêntica a si 

mesma – P é P –, o que implica afirmar que o objeto terá  uma natureza imutável. 

Percebe-se, por isso, a opção do estagirita em aproximar a lei da identidade da noção 

de unidade da substância (“o homem não é só o corpo e também não é somente alma, 

mas é um ser indiviso”).391 

Já pela lei da não-contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa 

ao mesmo tempo ou, ainda, duas proposições contraditórias não podem ser ambas 

verdadeiras ao mesmo tempo [¬(P ¬P), isto é, não (P e não P)].392 Aristóteles toma o 

enunciado como o primeiro princípio por excelência, temporalizando-o na formulação 

dos demais princípios primeiros (do terceiro excluído, p.ex.).393 Consoante a 

autorizada leitura de Lukasiewicz394, a formulação de Aristóteles se dá sob três 

prismas, a saber, como uma lei ontológica, lógica e psicológica. Pela primeira, diz-se 

ser impossível que o mesmo simultaneamente pertença e não pertença ao mesmo 

sob o mesmo aspecto (“A nenhum objeto a mesma propriedade pode 

simultaneamente pertencer e não pertencer”). Pela abordagem lógica, afirma-se que 

“o mais seguro de todos os princípios básicos é que asserções contraditórias não 

podem ser simultaneamente verdadeiras” ou, dito doutro modo, “duas asserções 

contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras”. Por fim, pela formulação 

psicológica, afirma-se que “não se pode crer que o mesmo (simultaneamente) seja e 

não seja” ou, como apresenta Lukasiewicz, “dois atos de crença correspondendo a 

 
390 ARISTÓTELES. Órganon. Analíticos Anteriores, Livro II. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: 
Edipro, 2016, p.211. 
391 BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. 
Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p.4. 
392 PALAU, Gladys. Lógicas condicionales y razonamiento de sentido común. Barcelona: Editorial 
Gedisa, 2004. 
393 BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de 
Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.176. 
394 LUCASIEWICZ, Jan. Sobre a lei da contradição em Aristóteles. In Sobre a Metafísica de 
Aristóteles.  Coordenação de Marco Zingano. São Paulo: Odysseus, 2005, p.1-24. 
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duas asserções contraditórias não podem existir simultaneamente na mesma 

consciência”.395 

 De conformidade com a lei do terceiro excluído, toda proposição ou é 

verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir – P ¬P, 

isto é,  P ou não P (ou exclusivo).396 Logo, por este princípio, não existe meio-termo 

entre os dois valores extremos de verdade e falsidade. Assim, se a expressão não 

pode ser provada falsa, então ela é considerada verdadeira. 

 Por esta razão, o princípio de bivalência afirma simplesmente que “só o 

discurso no qual reside o verdadeiro e o falso é um discurso veritativo (De Int., IV, 

16b33-17a7)”, já que em Aristóteles os princípios lógicos possuem sempre um 

fundamento ontológico. E “isso depende da sua noção de verdade, a qual é parte 

essencial da formulação lógica dos primeiros princípios”. Aristóteles, ao tratar dos 

enunciados singulares futuros em matéria contingente, afirma que “todo e qualquer 

enunciado é verdadeiro segundo o modo como as coisas mesmas são (cf. 19a33-

34)4”. Por outro lado, refutando os argumentos eleatas397, asseverou ele a 

possibilidade lógica da mudança: “Ora, sem tempo não há mudança (Fís. IV, 10-14). 

É preciso, então, introduzir o tempo na fórmula dos primeiros princípios, os quais, 

enquanto princípios do ser enquanto ser, devem aplicar-se a tudo o que é e, por 

consequência, também a seres mutáveis e, pois, temporais”. Pode-se dizer, então, 

que na sua “forma mais elementar, os enunciados são, segundo Aristóteles, 

temporais. Eles são, com efeito, compostos de nomes e verbos e esses, diz ele (De 

Int., III, 16b 6- 7), cossignificam o tempo”.398 Ademais, justifica, o necessário de fato 

não é temporal, mas isso não importa dizê-lo “não-temporalmente ou (mas dá no 

mesmo em Aristóteles) omnitemporalmente. Isso vale para todo enunciado 

matemático, para enunciados de essência como ‘O homem é racional’ ou para 

 
395 LUCASIEWICZ, Jan. Sobre a lei da contradição em Aristóteles. In Sobre a Metafísica de Aristóteles.  
Coordenação de Marco Zingano. São Paulo: Odysseus, 2005, p.2-3. 
396 BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. 
Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011, p.4. 
397 “Doutrina filosófica pré-socrática, da escola de Eleia, Xenófanes, Parmênides e Zenão, que só 
permitia dois tipos de conhecimento: os que resultam dos sentidos e são somente ilusão, e os que 
provêm do raciocínio e são os únicos verdadeiros”. Disponível em https://www.dicio.com.br/eleatismo/. 
Acesso em 27/04/2019. 
398 BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de 
Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.178. 

https://www.dicio.com.br/eleatismo/
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proposições sobre o supralunar como ‘O Sol se levanta’”.399 Muito pelo contrário. 

“Quando as coisas são nelas mesmas (vale dizer, por essência) temporais, só 

podemos dizê-las com verdade por meio de enunciados eles próprios temporais”.400 

 Importante, dessarte, para nosso propósito, diferenciar as noções de 

necessário e contingente, fundamentais ao estudo da incerteza do direito a justificar a 

causalidade possibilística aqui defendida.  

Na doutrina de Barbosa Filho, “a formulação exata do princípio da bivalência 

torna-se, por conseguinte, algo como “um enunciado é veritativo se e somente se ele 

é, foi ou/e será verdadeiro ou bem ele é, foi ou/e será falso”, sendo que a conjunção 

“e” se aplica aos enunciados necessários, e a disjunção “ou” aos contingentes”. Por 

certo, quando os enunciados aos quais se aplica a fórmula são necessários, tais 

flexões verbais se mostram “supérfluas e vazias, já que não introduzem nenhum 

sentido temporal próprio (dado que não “cossignificam o tempo”, como escreve 

Aristóteles no capítulo III do De Interpretatione), pois o necessário é omnitemporal”. 

Doutro lado, em se cuidando de enunciados contingentes, “é preciso que o princípio 

de bivalência seja temporalizado com a disjunção ‘ou’”.401  

 De tudo, interessa-nos vivamente, para caracterização da responsabilização 

pelo dano civil ambiental, a definição do alcance do laço causal. E é dos escritos de 

Aristóteles que partirá a busca a esses elementos. 

 Na seara filosófica, mas com claros desdobramentos no mundo das leis, o 

tratamento sistemático dos temas causais (causa, aqui, entendida não no seu sentido 

jurídico estrito) costuma ter início pela investigação do método da quadripartição de 

 
399 BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de 
Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.178. 
400 BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de 
Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.178. 
401 BARBOSA FILHO, Balthazar. Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de 
Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005, p.178-9. É como segue, então, a lição dessas linhas 
sobre a natureza essencial do enunciado veritativo segundo Aristóteles e, por via de consequência, sua 
concepção do princípio de bivalência. Um enunciado é veritativo, tem valor-de-verdade, se ele divide, 
por assim dizer, o ser (o espaço lógico, dirá Wittgenstein no Tractatus) em duas e somente duas 
alternativas possíveis. Compete ao ser determinar qual das duas alternativas é, foi ou/e será atual. 
Quando se diz “Amanhã haverá uma batalha naval”, o enunciado divide o ser em duas e somente duas 
alternativas possíveis e exclusivas, uma – e só uma - das quais é, foi ou/e será atual. Nisso consiste o 
que é, para um enunciado, ser bivalente, isto é, ter valor-de-verdade. BARBOSA FILHO, Balthazar. 
Aristóteles e o princípio de bivalência. Analytica Revista de Filosofia, v. 9, n.1. Rio de Janeiro: UFRJ, 
2005, p.180. 
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causas elaborado pelo estagirita (causas material (de que algo é feito), formal (o que 

lhe dá a forma), eficiente (como se fez algo) e final (porque algo tem a sua forma)). 

Nas palavras de Aristóteles, “julgamos dispor de conhecimento simples e sem 

qualificação de tudo (em contraste com o conhecimento acidental dos sofistas) 

quando acreditamos que sabemos [1] que a causa da qual o fato é originado é a causa 

do fato e [2] que o fato não pode ser de outra maneira. Efetivamente obtemos o 

conhecimento pela demonstração”. E segue o filósofo: “Por demonstração entendo o 

silogismo científico, e por silogismo científico aquele em virtude do qual 

compreendemos alguma coisa pelo mero fato de apreendê-la. Os conceitos universais 

são os mais distantes da nossa percepção, enquanto os particulares são os mais 

próximos dela e se opõem entre si”.402 

Foi essa classificação a responsável pela compreensão do fenômeno causal 

durante muitos séculos, o que se estendeu até o Renascimento. Mas não houve 

unanimidade quanto à noção de causa, nem mesmo de sua necessidade para 

justificar os fenômenos da vida. Os atomistas (cuja origem remonta à palavra átomo, 

isto é, indivisível), contrariando Sócrates, Platão e Aristóteles, buscaram explicar o 

mundo desconsiderando a noção de finalidade ou causa última. A discussão travada 

entre atomistas e não-atomistas ocorreu a partir de duas hipóteses explicativas da 

causa: a teleológica (qual o propósito de um acontecimento?), defendida pelos 

filósofos não-atomistas, e a mecanicista, entendendo o universo como um grande 

relógio, sendo tudo decorrente de uma causa mecânica (daí por que se diz 

determinista).  

Aristóteles cria na finalidade como conceito científico fundamental.403 Para 

 
402 ARISTÓTELES. Órganon. Analíticos Posteriores, Livro I. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: 
Edipro, 2016, p.269. 
403 Moreso assim sistematizou a classificação das falácias materiais colocadas por Aristóteles: “1) 
falácia do acidente – consiste em aplicar uma regra geral a um caso particular, cujas circunstâncias 
acidentais fazem que a regra seja inaplicável. Ex.: todos os que matam a outro cometem um delito 
punível; “A” matou a “B” em legítima defesa; Logo, “A” cometeu um delito punível. A falácia está no fato 
de não observar que “A” praticou o fato em legítima defesa, o que afasta a aplicação da regar geral. 2) 
falácia do acidente inverso – ocorre quando se generaliza de maneia inadequada. Ex.: do fato de que 
o contrato de compra e venda seja um contrato oneroso, não podemos inferir (derivar) que todos os 
contratos sejam a título oneroso, porque há contratos gratuitos. 3) falácia da conclusão irrelevante - se 
verifica quando a conclusão faz referência a um aspecto que as premissas não têm em conta nem 
podem fundamentar. Existem várias subclasses, dentre elas: a) o argumentum ad hominem – se dá 
quando se desqualifica a opinião de alguém desqualificando algumas circunstâncias pessoais ou suas 
ações, não havendo relação entre os dois; b) argumentum ad populum -  dirigido aos sentimentos das 
pessoas, não à razão; c) argumentum ad misericordiam -  apela à piedade; d) argumentum ad 
verecundiam – argumento de autoridade. 4) falácia do argumento circular ou petito principii – aqui, a 
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alguns, entretanto, a pergunta mecanicista conduz ao conhecimento científico, ao 

passo que a teleológica não o faz. “Os atomistas fizeram a pergunta mecanicista e lhe 

forneceram uma resposta mecanicista. Seus sucessores, até o Renascimento, 

estiveram mais interessados na questão teleológica, e assim conduziram a ciência a 

um beco sem saída”.404  

 Para Russel, a fim de evitar que se caia na explicação de um “Criador” como 

causa última, “todas as explicações causais devem ter um início arbitrário”. E este 

“início arbitrário” aproxima Aristóteles da teoria de Bayes (e dos a priori), referida no 

capítulo anterior e que será retomada ao depois.405  

Com Galileu o tema é seriamente revisto, passando a “causa eficiente” a ser o 

objeto prioritário da investigação científica. O florentino, de fato, definiu-a como “a 

condição necessária e suficiente para a aparição de algo”.406  O “ponto de inflexão” 

acerca da causalidade, todavia, se deu com Hume, para quem “a preocupação causal 

básica e primária para o direito de danos concerne ao modo de estabelecer 

vinculações causais entre fatos individuais”.407 Por importante, nega o filósofo escocês 

 
conclusão já se pressupõe em uma das premissas. É verdadeira ou falsa independentemente das 
premissas. 5) falácia da causa falsa – consiste em tomar por causa de alguma coisa outra coisa que 
realmente não o é. Isso nos leva a estudar a indução, que é a relação causal entre dois fenômenos. 
Mas a sucessão de fenômenos não equivale à causalidade; 6) falácia da pergunta complexa ou pruribus 
interrogationum - trata-se de formular uma pergunta que possui várias respostas possíveis como se 
somente se pudesse responder “sim ou não”. MORESO, Josep Joan i Mateos. Lógica, argumentación 
e interpretación en el derecho. 4 reimpressão. Barcelona: Editorial UOC, 2016, p.90. 
404 RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo 
Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 100-1. E afirma o filósofo: ““Causa final” de 
determinado evento “é um acontecimento futuro em virtude do qual a ocorrência se dá””. 
405 RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo 
Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p.106.  “Na obra Ética a Nicômaco, Aristóteles sugere 
um algoritmo: “não deliberamos sobre os fins, mas sobre os meios. Um médico não delibera se deve 
ou não curar. Ele dá a finalidade por estabelecida e procura a maneira de alcança-la; se lhe parece 
poder ser alcançada por vários meios, procura saber o mais fácil e o mais eficaz; e se há apenas um 
meio, procura saber como será alcançada por esse meio e por que outro meio para alcançar esse 
primeiro, até chegar ao primeiro princípio, que é o último na ordem de descoberta (...) e o que vem em 
último lugar na ordem da análise parece ser o primeiro na ordem de execução. E, se chegamos a uma 
impossibilidade, abandonamos a busca”.  O algoritmo de Aristóteles foi implementado 2.300 anos mais 
tarde por Newell e Simon, em seu programa GPS (planejamento regressivo)”. RUSSEL, Stuart. 
NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, 
p.8. 
406 SANTOLIM, Cesar. Nexo de causalidade e prevenção na responsabilidade civil no direito brasileiro 
e português.  RIDB, ano 3 (2014), n. 10, p. 8441-67. 
407 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.11. Ainda, SANTOLIM, Cesar. Nexo de causalidade e prevenção na 
responsabilidade civil no direito brasileiro e português.  RIDB, ano 3 (2014), n. 10, p. 8441-67. “Hume 
nos dá a versão empirista canônica sobre leis naturais. Muito simplesmente, leis são regularidades 
entre eventos.   (...) Alguns filósofos como Ayer e Goodman, buscam inspiração na segunda definição 
humiana de causa como um sentimento de determinação mental para tentar separar as regularidades 
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“a existência de qualquer propriedade ou força misteriosa no fato individual 

antecedente que crie ou produza o consequente”. Sua pesquisa conclui que “quando 

afirmamos que A é causa de B, isso significa algo praticamente equivalente a dizer 

que A, regularmente, é seguido por B, e pouco mais que isso. O que nos habilita a 

dizer que C é a causa de B é unicamente a observação empírica. No mundo, só 

observamos fatos individuais seguidos por outros fatos individuais”. Portanto, 

“construímos conceitualmente classes de fatos, e observamos que uma classe de 

fatos segue regularmente a outra classe de fatos”. A chave da formulação de sua teoria 

causal encontra-se na observação (empírica) da regularidade com que os fatos 

ocorrem, o que sempre se dá a posteriori.408 E é Mill quem se dedica à 

pluricausalidade.409 

Abrindo-se aqui um parêntese oportuno, vale registrar que o jurista 

contemporâneo, ao referir-se às causas de um dano, raciocina em termos de causas 

eficientes, ou seja, pergunta-se quais acontecimentos deram origem à ocorrência do 

fenômeno a ser explicado. Daí colocar-se a questão: o que significa explicar um 

fenômeno e de que maneira demonstrar a sua causa eficiente? Intuitivamente é 

buscada a resposta no fato antecedente, naquele acontecimento prévio do qual 

decorreu (necessariamente) o evento subsequente. Para Hume, esta conexão 

 
nômicas das regularidades acidentais”. (...) A ideia de que as leis devem ser pensadas como um 
sistema simples de proposições que cobrem uma grande variedade de fenômenos aparece 
embrionariamente em Hume, quando ele fala em reduzir todos os fenômenos naturais em uns poucos 
princípios com maior simplicidade possível. Aqui está o começo de outra vertente empirista para 
compreendermos as leis da natureza: a abordagem sistêmica. (...) Nem toda regularidade é uma lei. 
AGUIAR, Tulio Roberto Xavier. A objetividade das leis da natureza na tradição empirista: de Hume a 
David Lewis. Analytica. Rio de Janeiro, vol. 17, n. 1, 2013, p. 79-96.  
408 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.13. “Hume brindou-nos com uma teoria da causação extraordinariamente 
bem pensada. O foco do artigo é a prioridade temporal da causa sobre o efeito. Regularidade, conexão 
necessária, contiguidade são relações simétricas nas quais é indiferente considerar (a, b) ou (b, a). Na 
relação causal, entretanto, (c, e) é muito diferente de (e, c). Existe uma subrrelação que constitui a 
relação causal que é verdadeira para (c, e), mas não para (e, c). Em Hume, pelo menos sob a 
interpretação padrão, é a ordem temporal que responde pela assimetria da relação causal, a causa 
precede o efeito, mas não vice-versa.  Uma notável assimetria que pode ser relacionada com a 
causação é a assimetria da explicação.  Existe uma certa medida de concordância de que podemos 
explicar efeitos por meio de suas causas, mas não o contrário. O status da ligação entre causação e 
explicação, porém, pode variar enormemente. Pode-se estipular simplesmente que explicar consiste 
em citar uma causa e que isto é tudo. Neste caso, seria interessante apresentar uma teoria 
razoavelmente precisa e informativa de causação. Noutro extremo, podemos considerar causação 
como uma espécie de explicação. Hempel parece ser exemplo dessa posição”. AGUIAR, Tulio Roberto 
Xavier. Assimetria causal: um estudo. Kriterion, vol. 44, n. 108. Belo Horizonte julho/dezembro 2003. 
409 “Stuart Mill nega pressupostos apriorísticos do pensamento. Destaca que raramente existe uma 
sequência repetitiva entre um só antecedente e um único consequente. Concentra sua atenção nas 
situações de pluralidade de antecedentes”. SANTOLIM, Cesar. Nexo de causalidade e prevenção na 
responsabilidade civil no direito brasileiro e português.  RIDB, ano 3 (2014), n. 10, p. 8441-67. 
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necessária não é de todo feliz para justificar o ocorrido, que se explicaria melhor a 

partir de uma relação espaço-temporal entre esses acontecimentos (a causa precede 

no tempo o seu efeito).410 Este aspecto, central à tese, merece mais densa explicação, 

o que se dará ainda neste texto. 

As noções causais trazidas por Aristóteles, Galileu e Hume podem, de alguma 

forma, ser sintetizadas pela expressão “Navalha de Ockham”, aquele princípio lógico 

atribuído ao frade franciscano inglês William de Ockham, que viveu no século XIV. “O 

princípio afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as 

premissas estritamente necessárias à explicação deste e eliminar todas as que não 

causariam nenhuma diferença aparente nas predições da hipótese ou teoria”.411 Como 

será oportunamente discutido, a “navalha de Ockham” será de enorme utilidade 

quando do desenvolvimento da teoria causal, notadamente na abordagem da 

diferença entre “causa e condição”.  

De efeito, e voltando a Aristóteles, sentenciava ele ser a causa eficiente “o 

primeiro princípio do movimento e do repouso. Admitindo-a como a única (causa) 

eficiente, a questão era determinar essa causa precisando suas características”.412 E 

de acordo com o próprio filósofo,  “o princípio não é o que é geralmente aceito ou o 

inverso, mas o que é primariamente verdadeiro no que tange ao gênero do qual se 

ocupa a demonstração – e nem toda proposição verdadeira é apropriada”.413 

 Por essa razão, foi ele um dos primeiros a tentar codificar o “pensamento 

correto”, isto é, “os processos de raciocínio irrefutáveis. Seus silogismos414 

 
410 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.14. 
411 QUINE, Willard van Orman. De um ponto de vista lógico.  Tradução Antônio Ianni Segatto. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011, p.12. 
412 “Galileu define a condição necessária e suficiente para a aparição de algo: “aquela, e não outra, 
deve chamar-se causa, a cuja presença sempre segue o efeito e a cuja eliminação o efeito desaparece”. 
A partir da obra de Galileu, a investigação causal se converte no centro das especulações teóricas”. 
GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: 
La Ley, 2000, p.4. 
413 ARISTÓTELES. Órganon. Analíticos Posteriores, Livro I. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: 
Edipro, 2016, p.281. Curiosíssima a observação de Russel acerca do conceito de verdade. Diz ele: “As 
definições modernas de verdade – como aquelas do pragmatismo e pelo instrumentalismo, mais 
práticas do que contemplativas – são inspiradas pelo industrialismo em oposição à aristocracia”. 
RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo 
Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p.60. 
414 Bacon critica o Órganon, apresentando um novo sistema baseado não no silogismo, mas na 
indução. Ocorre que Aristóteles já se havia encarregado disso também. SANTOS, Theobaldo Miranda. 
Manual de filosofia. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1946, p. 221. 
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forneceram padrões para estruturas de argumentos que sempre resultavam em 

conclusões corretas ao receberem premissas corretas.415 Essas leis do pensamento 

deveriam governar a operação da mente. Seu estudo deu início ao campo chamado 

lógica”.416  

Assim sumariamente apresentados os pontos cardeais da teoria da causa 

aristotélica, a questão que se coloca é esta: no direito de danos, todo ele dependente 

da justificação causal, será possível reduzir a contingência produzida pela abertura 

cognitiva (cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, normas abertas, 

princípios gerais de elevada abstração), incorporadora de novas hipóteses 

ressarcitórias?  

 De fato, a seleção das expectativas normativas, tendente a minimizar a 

complexidade das relações humanas, opera-se por meio de um sistema comunicativo 

sui generis, o código binário (lícito/ilícito), próprio e exclusivo do sistema jurídico, 

oriundo justamente da bivalência (verdadeiro/não verdadeiro) descrita por Aristóteles. 

 A partir de então, não se procura mais eliminar a incerteza, mas “reconhecê-la 

como realidade do direito moderno”417, exatamente como evidenciado no capítulo 

anterior, quando do estudo das chances perdidas e do vínculo causal probabilístico.  

E as consequências desta opção, desta mudança na teoria do conhecimento418, 

apresentam-se particularmente impactantes no direito da responsabilidade civil de 

agora. 

 É o que se investigará nos itens que seguem, onde será debatida a incerteza 

causal envolvendo o dano ambiental e a aplicabilidade da função precaucional 

 
415 “Premissa é uma oração que afirma ou nega alguma coisa de algum sujeito.   Termo é aquilo em 
que a premissa se resolve, a saber, tanto o predicado quanto o sujeito, quer com a adição do verbo 
“ser”, quer com a remoção do “não ser”. Silogismo é uma locução em que, uma vez certas suposições 
sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devido à mera presença das 
suposições como tais. O silogismo é formado por três juízos ou proposições: o primeiro (sempre 
universal e suposto verdadeiro) é chamado de “premissa maior”; o segundo, também suposto como 
verdadeiro, é chamado de premissa menor; o terceiro, deduzido das premissas, é a conclusão”. 
ARISTÓTELES. Órganon. Analíticos Anteriores, Livro I. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 
2016, p.118. 
416 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.5. 
417 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 218. 
418 HESSEN, Johanes. Teoria do conhecimento. Tradução João Vergílio Gallerani Cuter. 2 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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justificadora da causa possível ou, como sugerido denominá-la, causalidade 

possibilística. 
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2.2 LÓGICAS NÃO CLÁSSICAS: LÓGICA DE VÁRIOS VALORES, LÓGICA 

PARACONSISTENTE, LÓGICA PARACOMPLETA E LÓGICA DIFUSA (OU FUZZY) 

No tópico anterior, bosquejaram-se os lineamentos da lógica clássica, com o 

tracejar dos contornos causais a partir da disputa aristotélico-atomista, passando-se, 

ainda que brevemente, por Galileu, Hume e Mill. Para tanto, conceitos tais como 

verdadeiro, válido, proposicional, predicado, premissa e silogismo foram apresentados 

para pavimentar o caminho às três leis fundamentais do pensamento lógico do 

estagirita: identidade, não-contradição e terceiro excluído. E estes elementos são 

fundamentais ao estudo que agora se apresenta, admitindo-se a umbilical relação 

existente entre lógica fuzzy e causa possível, como aqui defendido. 

 Neste item serão abordadas as lógicas não clássicas, divergentes, 

sublinhando-se seu significado para o entendimento da relação causal e, 

decorrentemente, para a definição dos limites responsabilizatórios na perspectiva 

pretendida. 

As expressões “lógica clássica”419 e “lógica divergente” assumem sentido 

acabado apenas no século XX, havendo inegável conexão entre a primeira e o que se 

intitula “sistema lógico”.420 Pode-se descrever sistema lógico, em grosso traçado, 

como a estrutura [lógica] contendo uma linguagem formalizada.  Além desta, mostra-

se indispensável um apetrecho inferencial para definir a noção de consequência 

[lógica] dentro do sistema. Daí se falar em “teoria da inferência”, também referida 

como conjunto de verdades lógicas, dando-se preferência, contudo, à expressão 

 
419 BUCHSBAUM, Arthur. PEQUENO, Tarcísio. PEQUENO, Marcelino Cavalcante. Four Players Semantics for 
a Family of Paraconsistent and Paracomplete Logics. In: XIII Brazilian Logic Conference, 2003, Campinas. XII 
Encontro Brasileiro de Lógica - Resumos. Campinas: Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 2003. 
v. 1, p. 53-54. Disponível em: https://www.cle.unicamp.br/xiiiebl/english.htm. Acesso em 04/05/2019. “A 
lógica formal define a noção de derivabilidade e de consequência formal, mas não de argumento. Existe 
uma relação de derivabilidade entre as premissas e a conclusão de alguns argumentos válidos (os 
argumentos dedutivos formais, como o modus ponens), mas essa relação não existe nos argumentos 
dedutivos inválidos nem nos argumentos não dedutivos (válidos ou não)”. MALINOWSKI, Grzegorz. 
Many-Valued Logics. Oxford: Oxford University Press, 1994, p.48. 
420 BARRETO, Jorge M. Inteligência artificial no limiar do século XXI. Florianópolis: PPP Edições, 
2002.  “Os aspectos lógicos da argumentação são os que contribuem para a validade e a força da 
argumentação, distinguindo-se dos aspectos psicológicos, históricos, sociológicos ou outros. A 
argumentação é um encadeamento de argumentos. Um argumento é um conjunto de proposições em 
que se pretende que uma delas (a conclusão) seja justificada ou sustentada pelas outras (as 
premissas). “Argumento”, “inferência” e “raciocínio” são termos aproximados, pois em todos os casos 
se trata de procurar chegar a uma afirmação com base noutras. MALINOWSKI, Grzegorz. Many-
Valued Logics. Oxford: Oxford University Press, 1994, p.84. 

https://www.cle.unicamp.br/xiiiebl/english.htm
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inferência lógica.  

A linguagem formalizada421 (artificial) empregada pela lógica clássica, neste 

texto utilizada apenas quando estritamente necessário à compreensão da ideia que 

se quer transmitir, reproduz de maneira mais adequada o conteúdo da chamada forma 

lógica, resultando daí vantajosa em relação à linguagem natural. Esta linguagem 

contém, é certo, um vocabulário próprio. A partir dessa terminologia, edificam-se redes 

de expressões sujeitas a regramento sintático. Tais expressões possuem símbolos 

lógicos (conectivos e quantificadores, por exemplo) e não lógicos, que permitem a 

operacionalização do sistema. Junto à linguagem há, como dito, o aprestamento 

inferencial, também ele arquitetado de modo a permitir transformar certas expressões 

em outras.422 

Além da linguagem formalizada (sintaxe) e do aparato inferencial, o sistema 

lógico necessita de uma semântica, quer dizer, de um mecanismo capaz de interpretar 

sinais não lógicos, cuja significância se dá no contexto em que eles ocorrem. E é aqui, 

na conjuntura semântica, que surge a noção de verdade, donde se dizer que “aquilo 

que é obtido preserva a verdade daquilo a partir do qual o obtemos: se o anterior era 

verdadeiro, o obtido inferencialmente a partir dele também deverá ser verdadeiro. Um 

sistema lógico, pois, é composto de uma linguagem formalizada, um aparato 

inferencial e uma semântica”.423 

O que diferencia as lógicas não clássicas (proposicionais) da lógica clássica é 

justamente, em maior ou menor intensidade, a divergência sintática, dedutiva 

 
421 “A famosa hipótese de Sapir-Whorf afirma que nossa compreensão do mundo é fortemente 
influenciada pela língua que falamos. Whorf escreveu: “Dividimos a natureza, organizamos em 
conceitos e atribuímos os significados que atribuímos, em grande parte, porque somos partes de um 
acordo para organizá-la dessa forma – um acordo que mantém toda a nossa comunidade de fala e está 
codificado nos padrões de nossa língua”. “(...) A linguagem também parece influenciar o pensamento 
através de recursos gramaticais aparentemente arbitrários, como o gênero dos substantivos. Por 
exemplo, “ponte” é masculino em espanhol e feminino em alemão. (...) As palavras podem servir como 
pontos de ancoragem que afetam a maneira como percebemos o mundo”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, 
Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.251. 
422 PUGA, L. Zardo. A Lógica Paraconsistente. Instituto Brasileiro de Filosofia. São Paulo: Revista 
Brasileira de Filosofia,1989. 
423 “Se se considera seriamente a possibilidade de lógicas que lidam com coisas que não possuem 
verdade, é provável que se necessite de uma concepção mais ampla de validade”. HAACK, Susan. 
Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: 
Editora Unesp, 2002, p.126. 
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(inferencial) ou semântica que há entre elas.424 

Relembre-se a propósito que, na lógica clássica, binária, uma variável 

encontra-se limitada aos valores de verdadeiro/falso. Assim, se uma expressão possui 

“n” diferentes variáveis, a tabela verdade terá 2n linhas. Uma função booleana associa 

valores de verdade e falsidade a um conjunto de variáveis e retorna um valor 

verdadeiro ou falso. Expressões construídas a partir de variáveis na lógica clássica 

usando estes conectivos (“e”, “ou”, “não” ou ainda, “conjunção”, “disjunção” e 

“negação”) são conhecidas como proposições. 

No que se refere à sintaxe, por exemplo, “as diferenças são geralmente devidas 

à presença de uma ou mais conectivas não definíveis a partir das [lógicas] clássicas 

(¬, , , →, ↔)”. Assim se verifica “nas conectivas modais, nas infinitárias ou 

quantificadores generalizados”.  Do mesmo modo no que respeita aos sistemas 

dedutivos e à semântica.425 

Gize-se já de início e para que se faça o resgate histórico adequado do 

pensamento aristotélico que, no rumo da universalização apresentada pela lógica 

bivalente (verdadeiro/falso), clássica, o próprio Aristóteles (veja-se o capítulo IX do 

Tratado De Interpretatione) previa a possibilidade da inclusão de um terceiro valor 

lógico considerando, “num contexto modal426, proposições contingentes futuras, como 

por exemplo “Amanhã haverá uma batalha naval”, às quais não pode ser atribuído, no 

momento presente, um valor lógico determinado, sugerindo, inequivocamente, a 

existência de um terceiro valor lógico. “Esta possibilidade foi o ponto de partida da 

análise filosófica encetada por Lukasiewicz nas primeiras décadas do presente século 

[o autor escreve no século XX] para a concepção de uma lógica trivalente”.427 

As lógicas polivalentes, alternativas, de seu lado, compartilham o vocabulário 

 
424 Percebe-se que nos sistemas lógicos binários, os predicados são exatos, o que não ocorre na 
lógica difusa. 
425 MALINOWSKI, Grzegorz. Many-Valued Logics. Oxford: Oxford University Press, 1994, p.101. 
426 CHELLAS, Brian F. Modal Logic: an introduction. Cambridge: Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 1999, p.114. Livro eletrônico. Disponível em https://www.amazon.co.uk/Modal-Logic-
Introduction-Brian-Chellas/dp/0521295157. 
427 “Aos valores lógicos clássicos 0 (falsidade) e 1 (verdade) junta-se o valor intermédio ½ exprimindo 
“indeterminação”. Com base na sua interpretação intuitiva do novo valor lógico, Lukasiewicz propõe as 
seguintes tabelas de verdade para os conectivos ¬ (negação) e → (condicional): P ¬P → 0 ½ 1 0 1 0 1 
1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 0 1 0 ½ 1 Os outros conectivos são definidos do seguinte modo: P Q = (P → Q) → 
Q; P Q = ¬(¬P ¬Q); P ↔ Q = (P → Q) (Q → P).” MALINOWSKI, Grzegorz. Many-Valued Logics. 
Oxford: Oxford University Press, 1994, p. 77. 

https://www.amazon.co.uk/Modal-Logic-Introduction-Brian-Chellas/dp/0521295157
https://www.amazon.co.uk/Modal-Logic-Introduction-Brian-Chellas/dp/0521295157
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com a lógica clássica, mantendo a sintaxe, mas apresentando uma semântica 

“totalmente diferente da semântica bivalente clássica: os valores lógicos são 

elementos de um conjunto finito com n > 2 elementos (lógicas n-valentes), números 

reais do intervalo [0, 1] (lógica probabilista), ou elementos de uma álgebra de Boole 

arbitrária”.428  Além da divergência semântica, “deixam [as polivalentes] de ter certos 

teoremas desta [lógica clássica], tal como a lei do terceiro excluído” e da não-

contradição.429  

Neste quadro, o princípio da não-contradição (P ¬P, para qualquer proposição 

P), esteio do modelo lógico clássico, permaneceu intocado até praticamente o começo 

do século XX. Atribui-se a Lukasiewicz e Vasiliev o pioneirismo na revisão crítica das 

leis aristotélicas, pondo em xeque o princípio da não-contradição, qualificando-o ou 

relativizando-o.430  

A partir desse reexame teórico, o tratamento de incertezas, vaguidade, 

inconsistências e contradições em sistemas formais complexos, então inviável nos 

domínios da lógica tradicional, procura e encontra amparo nas lógicas polivalentes. 

Vale registrar que as denominadas lógicas alternativas, aí incluída a lógica 

trivalente431, “fazem uma objeção mais séria à lógica clássica do que as lógicas 

ampliadas (ou complementares), chegando [seus defensores] a afirmar que a lógica 

clássica é, de fato, incorreta”, o que é claramente exagerado432, conforme 

 
428 MALINOWSKI, Grzegorz. Many-Valued Logics. Oxford: Oxford University Press, 1994, p.89. 
429 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo 
Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p.269. Em lógica, o universo do discurso (ou domínio de 
discurso, ou simplesmente domínio) é o conjunto das coisas acerca das quais se fala num determinado 
contexto. Dependendo do domínio de discurso, uma mesma proposição poderia ser verdadeira, falsa 
ou estar entre verdadeira e/ou falsa. 
430 LUCASIEWICZ, Jan. Sobre a lei da contradição em Aristóteles. In Sobre a Metafísica de 
Aristóteles.  Coordenação de Marco Zingano. São Paulo: Odysseus, 2005, p.1-24. 
431 A lógica clássica utiliza, com suporte na lei do terceiro excluído, somente dois possíveis valores 
para as variáveis, enquanto a lógica trivalorada de Lukasiewicz concebe a existência de três valores 
possíveis: 1, ½ e 0, como acima detalhado. Outro modelo de lógica trivalente é apresentado por 
Bochvar, que se utiliza de paradoxos semânticos. Bochvar era cientista químico-quântico e lógico-
matemático, reformulando uma das leis básicas da mecânica quântica, justamente o princípio da 
incerteza. E dá como exemplo o paradoxo do mentiroso, atribuído a Epimênides: “Esta expressão é 
falsa”. Se ela é verdadeira, então ela deve ser falsa. Se ela é falsa, então ela deve ser verdadeira. A 
solução engendrada por Bochvar para tais declarações consiste em introduzir o valor adicional “M”, que 
representa “sem significado ou paradoxal”. HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar 
Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 
432 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo 
Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p. 290. 
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demonstrado ao longo da investigação.  

Dentre as inúmeras lógicas polivalentes destaca-se a denominada lógica 

paraconsistente433, sendo o brasileiro Newton da Costa434 um de seus representantes 

mais conhecidos. Ela se encontra classificada entre as chamadas lógicas não 

clássicas heterodoxas e isso se dá porque, como se verifica com as demais 

polivalentes, promove a derrogação (ou ao menos a delimitação) de alguns dos 

princípios nucleares daquela outra (tradicional), como antes referido.435 

A lógica paraconsistente apresenta opções ao indeterminado, ao inconsistente 

e às proposições binárias verdadeiro/falso, oferecendo, ademais, alternativa ao 

princípio clássico da não-contradição, foco central de sua investigação, uma vez que 

a lógica tradicional se revela claramente insuficiente para atender proposições cuja 

conclusão assuma valores outros que não os bivalentes (verdadeiro/falso), quer dizer, 

mostra-se (a lógica clássica) insatisfatoriamente preparada para lidar com o 

contingente.436  

 
433 BUCHSBAUM, Arthur R.V. PEQUENO, Tarcísio H. C. Um provador paraconsistente. Disponível 
em: 
http://www.inf.ufsc.br/~arthur.buchsbaum/publicacoes/artigos_eventos/UmProvadorParaconsistente.p
df. Acesso em 04/05/2019. 
434 DA COSTA, Newton C. A. et al. Lógica paraconsistente aplicada. São Paulo: Editora Atlas, 1999. 
DA COSTA, Newton C. A. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. São Paulo: Editora Hucitec, 1994. 
DA COSTA, Newton C. A. Sistemas formais inconsistentes. Curitiba: Clássicos-UFPR, 1993. DA 
COSTA, Newton C. A. On the theory of inconsistent format systems. Notre Dame Journal of Formal 
logic, 1974, p.497-510. 
435 Ao evoluir, a lógica paraconsistente acabou apresentando inúmeras ramificações. Uma destas 
ramificações é a lógica paraconsistente anotada e, em posterior desdobramento, a lógica 
paraconsistente anotada de dois valores (LPA2V). E em sua técnica de anotação, explicam Bispo e 
Cazarini, “são adotados para cada variável os valores do grau de certeza e de incerteza: p (µ1, µ2 )”. 
BISPO, Carlos Alberto Ferreira. CAZARINI, Edson Walmir.  Avaliação qualitativa paraconsistente do 
processo de implantação de um Sistema de Gestão Ambiental. Gestão e produção, v. 13, n. 1, 
p.117-27, jan.-abril 2006. Disponível em  http://www.scielo.br/pdf/%0D/gp/v13n1/29581.pdf. Acesso em 
04/05/2019. 
436 Alguns dos princípios mais conhecidos da lógica clássica (ou tradicional) são: 1. princípio da 
identidade: x = x, ou seja, todo objeto é idêntico a si mesmo; 2. princípio do terceiro excluído: p ∨ ¬p, 
ou seja, de duas proposições contraditórias (tais que uma é a negação da outra), uma é verdadeira; 3. 
princípio da não-contradição: ¬ (p ∧ ¬p) ou seja, entre duas proposições contraditórias, uma é falsa. 4. 
princípio da identidade proposicional: p → p, ou seja, se uma proposição é verdadeira, então ela é 
verdadeira. As lógicas não clássicas podem ser classificadas em complementares da clássica e 
heterodoxas. Enquanto as lógicas complementares servem ao propósito de ampliar a lógica clássica, 
as lógicas heterodoxas delimitam ou derrogam alguns dos seus princípios básicos. A lógica 
paraconsistente, da classe das lógicas heterodoxas, tem como foco a lei da contradição. Vide, ainda, 
SILVA, Anderson Aparecido da. Sobre raciocínios aproximados: o caso “fuzzy”. Kínesis, vol. IV, n. 07, 
julho/2012, p. 35-49. Disponível em 
https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/andersonaparecidosilva35-49.pdf. 
Acesso em 04/05/2019. Para a filosofia, tautologia é a proposição verdadeira para todos os valores das 
variáveis em uma expressão. Se a expressão é falsa pata todos os valores das variáveis de uma 

http://www.inf.ufsc.br/~arthur.buchsbaum/publicacoes/artigos_eventos/UmProvadorParaconsistente.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~arthur.buchsbaum/publicacoes/artigos_eventos/UmProvadorParaconsistente.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/gp/v13n1/29581.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Kinesis/andersonaparecidosilva35-49.pdf
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Alguns exemplos da aplicação da lógica paraconsistente colhidos do trabalho 

de Maurício Correia Lemes Neto e Nério Venson serão úteis, lembrando que o objeto 

de estudo desta (paraconsistente) é a delimitação/derrogação do princípio clássico da 

não-contradição. Tome-se a proposição contendo a premissa: “Esta maçã é 

vermelha”. Sob a perspectiva da lógica clássica, esta maçã ou é vermelha (V), ou não 

é vermelha (F). Mas é sabido poder assumir a maçã variadas tonalidades, do verde 

ao vermelho. A representação desta última situação não é possível pelo código 

binário, já que este modelo não consegue tratar de inconsistências, ambiguidades, 

paradoxos e incertezas que ocorrem amiúde no mundo real. Ao contrário do que se 

verifica na lógica bivalente, nosso cérebro é capaz de enfrentar tais contradições. 

Noutro exemplo, explicam os autores que “se quisermos saber sobre determinado 

assunto, como economia brasileira, podemos conhecer a opinião de diversos 

economistas. Essas opiniões certamente serão contraditórias, o que não nos impede 

de chegar a uma conclusão, podendo ser, inclusive, totalmente nova, diferente de 

todas as outras”. Num terceiro modelo, trabalham com observadores distintos a partir 

de informações parciais. Assim, imagine-se um objeto percebido como preto por um 

observador, mas como branco por outro. As velocidades de ambos são distintas, mas 

não há nenhuma informação a respeito dessas velocidades. “Para um quadro mais 

nítido da situação, suponha que nem mesmo sabemos que a observação da cor 

poderia ser afetada pela velocidade relativa ao objeto. As lógicas paraconsistentes 

projetadas pelo autor destinam-se exatamente a tratar situações como essa: capazes 

de construir raciocínios a partir de informações provindas de observações divergentes, 

sem que tenhamos qualquer informação sobre os observadores que as fizeram.” E 

concluem, destacando a importância da lógica paraconsistente “como ferramenta em 

áreas como a Inteligência artificial, onde através de premissas podemos não só inferir 

novas conclusões, mas introduzir novas premissas para obtermos uma gama de 

conhecimentos através dessas novas conclusões”.437  

Ainda no campo das lógicas não clássicas, desponta a lógica difusa, proposta 

por Zadeh, parte do centro duro de nossa pesquisa. Ao contrário do que se dá com a 

 
expressão, então é ela uma contradição. Se uma proposição não é nem uma tautologia nem uma 
contradição, então ela é chamada de contingência. 
437 LEMES NETO, Maurício Correia; VENSON, Nério. Lógica paraconsistente. Universidade Federal 
de Santa Catarina. Mestrado em ciência da computação, 2002, p.1-6. Disponível em 
http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/trabaluno/tc_nerio_mauricio.pdf. Acesso em 04/05/2019.  

http://www.inf.ufsc.br/~j.barreto/trabaluno/tc_nerio_mauricio.pdf
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lógica multivalorada, porque dela não faz parte, constitui-se a lógica difusa naquilo 

que se poderia denominar “lógica do raciocínio aproximado”. Ocupa-se com 

desenvoltura da ambiguidade e imprecisão, sendo facilmente distinguíveis os 

conceitos de probabilidade e de função de pertinência438. McAllister fornece o seguinte 

exemplo: “considere-se o caso no qual um paciente reporte dores abdominais para 

seu médico, e ele solicita que o paciente quantifique o grau de dor numa escala de 1 

(sem dor) e 10 (muita dor). Não há probabilidade envolvida, a dor existe, e a gravidade 

(intensidade da dor) é o único número que possui algum significado”.439   

É possível conectar as premissas à conclusão de duas formas. Pelo lado da 

validade, inexiste meio-termo: o argumento é ou não é válido. Argumentos indutivos, 

todavia, admitem graus de força (fortes e fracos) em razão da mais ou menos elevada 

probabilidade de a conclusão ser verdadeira. A estatística é a ferramenta matemática 

que auxilia na análise dos argumentos indutivos.  

De efeito, os sistemas difusos apresentam ortogonalidade conceitual em 

relação aos sistemas determinísticos e estocásticos, ou seja, “o tipo de incerteza é 

semântico e/ou estrutural”. Incerteza relacionada com a ocorrência futura de algum 

evento diz respeito ao sistema probabilístico. Todavia, imprecisão conectada à 

“descrição de sistemas leva ao tratamento difuso, ou seja, o conhecimento que 

possuímos a respeito da estrutura interna do objeto em estudo não é suficiente para 

formularmos equações (convencionais) precisas, por exemplo”.440  

Surgida da necessidade de ocupar-se com a complexidade dos problemas, a 

teoria da probabilidade era utilizada com sucesso em muitas áreas da ciência, mas 

 
438 A lógica fuzzy permite “Transformar subjetividade em graus de pertinência e tomada de decisão 
em inferência”. OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar. Lógica difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio 
de Janeiro: Interciência, 1999, p.9. 
439 McALLISTER, Luisa Nicosia. Is fuzzy logic for real? A brief introduction. Pennsylvania: Trafford 
Publishing, 2012, p.11. “O gerenciamento da ambiguidade (incerteza) leva a regras particularmente 
importantes. A incerteza de informação no conhecimento básico induz à ambiguidade nas conclusões”. 
LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.25. A fuzzy, ao dedicar-se à incerteza, 
“rompe com o princípio tradicional de que a formalização deveria corrigir ou evitar vaguidade, mas não 
se comprometer com ela”. HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, 
Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p.19. 
440 “Existe uma íntima relação entre ambiguidade e difusão, pois a primeira é a propriedade de se 
possuir simultaneamente vários significados plausíveis ou possíveis e estes, normalmente, possuem 
diferentes pesos ou ponderações, dependendo de nossa interpretação dentro de um contexto em que 
ocorrem”.  OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar. Lógica difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio de 
Janeiro: Interciência, 1999, p.12. 
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persistiam dificuldades de conferir tratamento adequado à incerteza e à vagueza. “Um 

exemplo disso era considerar o período meia-idade que começa aos 35 anos de idade 

e termina aos 55 anos. Utilizando a lógica tradicional, uma pessoa com 34 anos só iria 

pertencer a esse grupo após completar seu 35º aniversário. Desse modo uma pessoa 

que tenha 56 anos não faria parte do grupo”.441 

Tal qual doutrina Lanzilotti, trata-se de “ferramenta qualiquantitativa para 

reconhecimento de padrões como forma alternativa de mineração de dados”, estando 

“fundamentada na relação de antecedentes/consequentes, facilitando o mapeamento 

de sistemas lógicos com características ambíguas” e permitindo “atribuir valores de 

pertinência para cada elemento integrante”. Explora “os sistemas lógicos e abre uma 

perspectiva de estrutura quantitativa alternativa, nas quais os conjuntos fuzzy não 

possuem fronteiras nítidas”.442   Assim como as demais lógicas polivalentes, possui 

considerável aptidão para tratar “informações incompletas, imprecisas, incertas e 

ambíguas.  Sua essência está em dotar cada elemento de um grau de importância”, 

denominado função de pertinência. “Por isso se diz contraposta à lógica aristotélica 

de exclusão (é ou não é; verdadeiro ou falso; lícito ou ilícito), que possui característica 

de prescrição normativa e racional”. Aqui, na seara da lógica difusa, “há sempre um 

assentimento e um dissentimento subjacente ao fato de um objeto pertencer (ou não) 

a determinado conjunto (ou classe)”.443  Diz-se também constituir “um conjunto de 

métodos baseados no conceito de conjunto difuso e operações difusas. Embora 

empregue conceitos de inferência difusa, conjunto difuso e distribuição de 

possibilidades, a teoria é formulada por meio de conceitos da teoria dos conjuntos de 

Cantor e se mostra importante no tratamento de sistemas estocásticos, aliada ao 

conhecimento já estabelecido aos modelos estatísticos”.444 

Cuida-se a fuzzy, numa acepção estrita, de sistema lógico que aspira, de fato, 

 
441 RIGNEL, Diego Gabriel de Sousa. CHENCI, Gabriel Pupin. LUCAS, Carlos Alberto. Uma 
introdução à lógica fuzzy. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. Vol. 
1, n. 01. 2011, p. 17-28. Disponível em http://www.logicafuzzy.com.br/wp-
content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf. Acesso em 19/03/2019. Afirma-se, 
também, utilizar a lógica fuzzy graus de verdade como modelo matemático do fenômeno de “vagueza”, 
ao passo que a probabilidade emprega um modelo matemático de “ignorância”. 
442 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.13. 
443 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.17. 
444 OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar. Lógica difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1999, p.5 e 6. 

http://www.logicafuzzy.com.br/wp-content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf
http://www.logicafuzzy.com.br/wp-content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf
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a uma formalização do raciocínio aproximado. Em sentido amplo, acerca-se da teoria 

dos conjuntos borrosos que é, difusamente, a teoria de classes com limites imprecisos. 

“A teoria de conjuntos difusos é muito mais ampla que a lógica difusa em sentido 

estrito e a inclui como um de seus ramos. A sugestiva ideia preliminar de Zadeh de 

‘conjuntos borrosos’ não deve ser entendida somente como uma generalização da 

teoria clássica de conjuntos, senão como a criação de um novo espaço de análise no 

qual nem a teoria clássica nem a teoria da probabilidade teriam nada que dizer”.445 O 

conceito fuzzy denota, portanto, “uma situação em que não é possível responder 

simplesmente "sim" ou "não". Mesmo conhecendo as informações necessárias sobre 

as circunstâncias, dizer algo entre "sim" e "não", como "talvez" ou "quase", torna-se 

mais apropriado”.446 

Para alguns, diferentemente do que se dá na lógica booleana “que admite 

apenas valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, a lógica difusa (borrosa ou 

fuzzy) trata de valores que variam entre 0 e 1. Assim, uma pertinência de 0,5 pode 

representar meia verdade. Logo, 0,9 e 0,1 representam quase verdade e quase falso, 

respectivamente”.447 Cuida-se daquilo que se tem denominado sistema “gris” (nem 

totalmente branco, nem totalmente preto), por não possuir informações 

completamente conhecidas nem tampouco completamente desconhecidas. Assim 

ocorre com frequência nos processos de interesse da gestão ambiental, permitindo a 

melhor decisão448, como será matizado em tópico específico. 

 
445 VISOKOLSKIS, Sandra. BOYALLIAN, Nancy. Normatividad y lógica difusa. Epistemología e 
Historia de la Ciencia. Volumen 9, n. 3. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2003, p.465. 
Lembre-se que a maioria dos conceitos e resultados importantes da análise matemática se deferem, 
explícita ou implicitamente, a limites. 
446 “Os argumentos são avaliados através de uma grande variedade de modos. Em lógica, pergunta-
se: “há uma conexão do tipo apropriado entre as premissas e a conclusão?”” HAACK, Susan. Filosofia 
das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora 
Unesp, 2002, p.37. A crítica que a autora faz a Zadeh e à lógica difusa na página 65, por exemplo, é a 
seguinte: “Zadeh, com a lógica difusa, propõe um distanciamento ainda mais radical da preocupação 
tradicional da lógica com a precisão”. E afirma que os distanciamentos não se justificam pelos 
resultados obtidos até o momento. Porém, tem a realidade aparentemente demonstrado justamente o 
contrário, especialmente no largo uso da fuzzy nos domínios matemático e computacional, 
notadamente no que se refere à inteligência artificial. 
447 Afirmam outros ser ela, a lógica difusa, ao contrário, uma extensão da lógica booleana (lógica 
nítida) que admite vários valores lógicos intermediários entre o falso (0) e o verdadeiro (1). Um valor 
lógico difuso é um valor qualquer no intervalo de valores entre 0 e 1. 
448 Agente (do latim agere = agir, fazer) racional, anotam Russel e Norvig, “é aquele que age para 
alcançar o melhor resultado ou, quando há incerteza, o melhor resultado esperado”. RUSSEL, Stuart. 
NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, 
p.6. 
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Neste sentido, é essencial o emprego das inferências, por serem 

“indispensáveis ao estabelecimento de conexões entre aquilo que se diz, aquilo que 

já foi dito e tudo o que ficou subjacente na condição de pressuposto ou 

subentendido”.449 

 Então, a partir das inferências (raciocínios dedutivos que conduzem a 

conclusões baseadas em dados disponíveis)450, estabelecem-se classes que 

generalizam premissas reveladoras de convicções amplas, as quais “permitem ajustes 

inteligentes com o meio ambiente. A ideia principal é a seguinte: se não se é capaz de 

determinar os limites exatos da contingência de um elemento na classe, esta definida 

de forma ambígua, faz-se necessário buscar uma escala que permita tomar a decisão 

sobre a sua pertinência, estimando-se funções que estão afeitas ao tema da 

possibilidade. A aproximação da possibilidade, implícita ou explicitamente, leva ao 

possível e não ao provável”. E é aqui que bem se diferenciam probabilidade e 

possibilidade. Na lógica difusa, a “nebulosidade” é avaliada pela contingência do 

evento, medindo-se o grau de sua ocorrência, e não o fato de que ele ocorra ou não. 

“A aleatoriedade descreve a incerteza da ocorrência de um evento. A nebulosidade 

surge da ambiguidade ou indefinição entre um conjunto A e seu complementar CA. Se 

não se tem certeza do conhecimento de A, tampouco se pode conhecer CA”.451  

Perceba-se que a construção da lógica borrosa está toda ela erigida a partir do 

conceito de “possibilidade” e não de “probabilidade”, em que pese a ligação natural 

que há entre elas. 

 
449 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.18. 
450 “O critério da validade caracteriza os argumentos denominados dedutivamente válidos.  Mas 
existem argumentos que podem ser bons (i.e., podem das boas razões para que aceitemos a verdade 
da conclusão) e, ainda assim, ser possível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. 
Um argumento bom não precisa ser necessariamente válido. Podemos ter boas razões para acreditar 
que o candidato “x” vencerá as eleições, mas do ponto de vista estritamente lógico, é possível que ele 
não as vença. Logo, o argumento não é definitivamente válido. Sendo as premissas verdadeiras, é 
muito improvável que a conclusão seja falsa, mas não é impossível.  Neste caso, não se trata de 
argumento válido ou inválido, mas de argumento forte ou fraco. E esse argumento é indutivo”. 
RODRIGUES, Abílio. Lógica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p.19-20. 
451 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.18. “Uma proposição difusa expressa 
relações entre variáveis linguísticas e conjuntos difusos, podendo apresentar composições por meio de 
conectivos e transformadores. A avaliação de proposições consiste em aferir o nível de “verdade” ou 
pertinência apresentado em relação a uma dada situação”. OLIVEIRA JUNIOR, Hime Aguiar. Lógica 
difusa: aspectos práticos e aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 1999, p.63. 
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Quando acima comentou-se que inferências permitem a criação de classes 

responsáveis pela generalização das premissas, deixou-se de lado outro importante 

elemento na edificação da concepção difusa. Trata-se dos conjuntos fuzzy, os quais, 

fundamentalmente, constituem-se em categorias. “No reconhecimento de padrões 

para medir e controlar, a noção de categoria ou de conjuntos é essencial quando da 

definição de sistema de variáveis, parâmetros, amplitudes e suas interações. A 

restrição para se ter um grau dual de pertinência para o conjunto, tudo ou nada, é não 

se levar em conta as prováveis interseções existentes num sistema descritivo, 

considerando-se as possibilidades de nitidez”. A propriedade dos elementos é que 

permite definir o conjunto, e é justamente o reconhecimento de padrões “uma das 

mais antigas e mais óbvias aplicações na área da teoria dos conjuntos fuzzy”.452 

Atente-se que naquilo que se denomina teoria clássica dos conjuntos, estes 

concebidos como coleções de elementos, a pertinência dos elementos a um 

determinado conjunto é definida por uma condição binária (V/F). Logo, “se a 

pertinência corresponde a “1”, o elemento pertence ao conjunto. Se a pertinência é 

“zero”, o elemento não pertence ao conjunto. Por outro lado, um conjunto fuzzy é 

definido através da função de pertinência, que indica o nível de compatibilidade do 

elemento “x” no conjunto fuzzy. Valores próximos de “1” indicam maior pertinência do 

elemento “x” ao conjunto”.453 

 Deste modo, a questão central para a resolução do problema inferencial 

desloca-se para a seleção das características do conjunto, que devem ser 

representativas de modo a permitir a correta construção das classificações. “A tarefa 

é dividir “n” objetos caracterizados por “p” atributos em “c” classes, categoricamente 

homogêneas. Os algoritmos de agrupamentos clássicos (nítidos) geram partições em 

que cada objeto é colocado exatamente em um grupo específico, sem que os objetos 

 
452 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.24. 
453 LARA-MOLINA, Fabian Andres. KOROISHI, Edson Hideki. STEFFEN JR., Valder. Análise 
estrutural considerando incertezas paramétricas fuzzy. Abril, 2014, p. 133-44. Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_P
arametricas_Fuzzy. Acesso em 05/02/2018. “De maneira semelhante aos termos ponto e reta da 
geometria, os termos conjunto e elemento da teoria clássica dos conjuntos não têm definição, ou seja, 
são considerados noções primitivas. Conjuntos podem ser caracterizados como uma coleção de 
objetos distinguíveis que compartilham alguns aspectos comuns, aspectos estes que os qualificam a 
pertencer ao conjunto. Os objetos que formam o conjunto são chamados de elementos do conjunto. 
Conjuntos fuzzy são usados para modelar informação vaga”. NICOLETTI, Maria do Carmo. CAMARGO, 
Heloísa de Arruda. Fundamentos da teoria de conjuntos fuzzy. São Carlos: EdUFSCar, 2011. 

https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_Parametricas_Fuzzy
https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_Parametricas_Fuzzy
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possam estar em duas classes simultaneamente”.454 Um dos métodos para tanto 

utilizados baseia-se na busca por “centroides e por objetos representativos de 

observações que serão agrupadas em relação à distância mínima. Isto tende a 

identificar somente grupamentos hiperesféricos com iguais diâmetros. No caso de 

agrupamentos de formatos diferentes, foram propostos métodos baseados no 

princípio da verossimilhança”.455  

Construção da norma, complexidade sistêmica,456 interpretação constitucional 

à la carte, abertura textual. No hemisfério legal, tem-se presenciado o medrar da 

incerteza em toda sua opulência e brilho, causando estupefação e insegurança.457 Por 

isso, destaca Haack, “um dos relevantes elementos para estimular a formalização da 

lógica (e sua reverberação no direito) deu-se, justamente, como tentativa de evitar” a 

nóxia vaguidade.458 

Percebeu-se sem demora, todavia, ser a ambiguidade uma “propriedade das 

expressões linguísticas (termos, orações)” diferenciando-se, desta forma, da vagueza, 

sendo ela uma “propriedade do sentido destas expressões linguísticas (dos conceitos 

e das proposições). Uma expressão é ambígua se, e apenas se, possui vários 

sentidos”. A vaguidade trata, ao revés, dos limites, já que “todos os termos genéricos 

são potencialmente vagos (textura aberta, conceitos indeterminados). Nestes casos, 

inevitável o pano de fundo moral”.459   

 
454 RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo 
Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p.11. 
455 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.33. 
456 “Para el pensamiento científico tradicional y para la cultura occidental, la comprensión de un 
fenómeno se mide por la capacidad de analizarlo cuantitativamente. Sin embargo, a medida que la 
complejidad de un sistema crece, disminuye la posibilidad de dar simultáneamente afirmaciones 
precisas y significativas sobre su comportamiento, es decir, a partir de un determinado límite estas dos 
características se excluyen mutuamente”. WANG, Li-Xin. A course in fuzzy systems and control. 
New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997. 
457 “Ensinar-lhes como viver sem certezas sem, porém, se sentirem paralisados pela uma nova tábua 
axiológica essa talvez a principal contribuição da filosofia em nossa época”.  RUSSELL, Bertrand. 
História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. Tradução Hugo Langone. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2015, p.11. 
458 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de Araújo 
Dutra. São Paulo: Editora Unesp, 2002, p.33. 
459 MORESO, Josep Joan i Mateos. Lógica, argumentación e interpretación en el derecho. 4 
reimpressão. Barcelona: Editorial UOC, 2016, p.23, 25. Lembre-se, a propósito, do paradoxo de 
“sorites” cabendo discutir, para os fins de nosso estudo, a partir de que ponto é possível dizer que 
houve dano ambiental ou, ainda melhor, que há risco ou possibilidade de tal, de forma a ser 
efetivamente invocado o princípio da precaução para implementação de medidas protetivas. 
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 Vaguidade e incerteza passaram a ser, então, não só admitidas, como 

incorporadas à solução dos problemas relacionados ao direito de danos, o que foi 

exaustivamente explicitado quando do debate acerca da perda de oportunidades. 

De tudo, extrai-se ter sido a lógica difusa imaginada para trabalhar com o 

conceito de “verdade parcial, onde o valor verdade pode se encontrar entre o 

completamente verdadeiro e o completamente falso, englobando, de certa forma, 

conceitos estatísticos, principalmente na área de inferência”, com o objetivo de 

modelar modos de raciocínio aproximados e não precisos, permitindo uma transição 

gradual da falsidade para a verdade. Obvia-se, porém, inexistir uma base formal para 

determinação desse grau de pertinência, sendo ele escolhido empiricamente até 

porque, entre a certeza de ser e a certeza de não-ser, existem infinitos graus de ser.460  

Na sequência, discutir-se-á a vinculação da lógica fuzzy ao direito de danos, 

pela via do laço causal possibilístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
460 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.6.  
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2.3 LÓGICA FUZZY E RESPONSABILIDADE CIVIL 

No primeiro capítulo do texto, viu-se como a probabilidade tem sido empregada 

para superação dos problemas causais461 na esfera dos direitos ressarcitórios. Neste 

tópico, após serem apresentados os fundamentos filosóficos das proposições postas 

a debate462, busca-se demonstrar de que maneira poderá a lógica difusa auxiliar no 

equacionamento da discussão envolvendo o direito de danos.463 A opção aqui 

 
461 Ana Oliveira, com esteio na ensinança de Carneiro da Frada, comenta que “em matéria de 
causalidade, já não são aptos os atuais ensinamentos à elevada complexidade dos problemas da 
moderna sociedade industrial em várias áreas. Se nos mantivéssemos fiéis a elas, boa parte dos danos 
ficaria fora da proteção conferida pela responsabilidade civil.  Os riscos da sociedade pós-industrial 
multiplicaram-se e os processos causais danosos não são, com enorme frequência, nem singulares 
nem transparentes” (citando Carneiro da Frada) OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e 
imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.51. 
462 O que se deu nos itens 2.1 e 2.2. A respeito da dificuldade de aplicação da lógica formal ao sistema 
de normas jurídicas, em razão do conflito de normas que ainda assim permanecem válidas, anota 
Lourival Vilanova: “Uma das vias que segue Kelsen para sustentar a inaplicabilidade da lógica formal 
geral ao domínio dos sistemas de normas jurídicas reside no argumento de que tais sistemas contêm 
contradições entre normas, que persistem como normas validadas, não obstante seu conflito 
contraditório”. VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo.  São Paulo: 
Editora Noeses, p.28. 
463 Retomando ainda uma vez o legado do estagirita, afirma-se haver duas grandes correntes 
envolvendo a discussão sobre o direito privado. A primeira, elaborada na tradição aristotélica, entende 
possuir o direito privado uma racionalidade centrada na justiça comutativa (corretiva/sinalagmática). Os 
defensores desta corrente de pensamento alegam que os institutos jurídico-privados pretendem 
garantir uma igualdade aritmética entre as partes. Só aí haveria justiça, entendida como “igual 
liberdade”. “Como ensina Gordley, o direito privado teria sido moldado, desde os primórdios de sua 
tradição, segundo o sentido de justiça comutativa através da construção de soluções jurídicas pelos 
jurisconsultos romanos. O direito privado, portanto, tem a forma de justiça comutativa como central e 
seus institutos são racionalmente compreendidos nos termos desse sentido de justiça.  A justiça 
comutativa, como justiça particular que é (dikaion), está centrada na busca da igualdade entre 
participantes de transações voluntárias e involuntárias. A igualdade nas transações almejada, segundo 
a tradição Aristotélica, é uma igualdade aritmética. Assim, se há uma medida equivalente a dois para 
um       participante da transação de um lado, deve-se ter a mesma medida equivalente a dois para o 
outro participante. A igualdade aritmética buscada é uma igualdade absoluta, o que determina que as 
qualidades dos participantes da transação sejam desconsideradas. A justiça comutativa se estabelece 
nas transações voluntárias (negócios) e involuntárias (ilícitos), quando algum participante toma mais 
do que lhe cabe dos bens. A necessidade de correção ocorre, pois há sempre uma ação injusta para 
com o outro, caracterizada por um ganho indevido de uma parte, que gera uma consequente perda 
indevida da outra parte da transação. Aristóteles sempre compreende o sentido de justiça partindo da 
análise do injusto, nesse caso, o injusto caracteriza-se por tomar mais do que lhe cabe nas transações 
voluntárias e involuntárias. A justiça comutativa determina uma correção, de maneira a restabelecer 
bens perdidos. A justiça comutativa exige uma forma que tem por objetivo a preservação do fim que se 
pode denominar “igual liberdade”. Retirar o ganho indevido do favorecido e entregá-lo ao prejudicado 
exige uma correlação entre o que é retirado e o que é devolvido. Não se trata de impor prejuízo ou 
pena ao favorecido. Apenas visa a busca do reequilíbrio entre os participantes da relação (fazer 
prevalecer uma justiça comutativa como forma de restabelecer o equilíbrio, preservando o valor de igual 
liberdade). A justiça do equilíbrio, nas trocas, da proporcionalidade entre prestações, é analisada por 
Aristóteles, quando do estudo da justiça como reciprocidade (sinalagmática). Hoje existe a 
compreensão do direito privado como um sistema de normas sedimentado nos princípios de justiça, 
focado no fim de igual liberdade dos privados. Segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, uma sociedade 
que busque uma igualdade absoluta em termos de recursos acarretaria dois problemas graves: o 
incremento das disputas e o desincentivo ao trabalho e ao cuidado dos bens.  Na visão orgânica de 
Hegel, ao contrário, o indivíduo deixa de ser a substância principal, o que faz surgir o coletivismo. 
DRESCH, Rafael de Freitas Valle. Fundamentos do direito privado: uma teoria da justiça e da 
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anunciada não se encontra imune a críticas, havendo quem afirme, 

peremptoriamente, não ser ela adequada “ao tratamento dos problemas jurídicos”.464 

Alguns, dedicados ao estudo das lacunas da lei, até admitem certa utilidade à fuzzy, 

mas destacam haver “outras lógicas” mais relevantes para tanto, sublinhando ser 

imenso o grau de dificuldade na aplicação da teoria borrosa e, por isso, obviando ser 

ela utilizada somente em situações excepcionais.465  

 Como patenteado, a questão nodal que perpassa esta investigação relaciona-

se à causalidade, ficando roborada nos itens antecedentes à proximidade existente 

entre causa filosófica e causa jurídica. A explicitação desse laço não é habitualmente 

encontrada na literatura jurídica latino-americana e europeia do direito de danos, 

deixando os juristas de agregar a seus discursos os temas centrais debatidos na 

filosofia.466  

Duas tradições filosóficas buscam explicar o porquê da ocorrência dos 

fenômenos, como esboçado linhas atrás. A primeira - a explicação causal - origina-se 

em Galileu. A outra, a explicação teleológica, em Aristóteles. A abordagem galileana é 

eminentemente genética, pois estuda como se originaram os fatos ou objetos dos 

quais se ocupa. A aristotélica, por sua vez, tende a tornar inteligíveis os fatos que tenta 

 
dignidade humana. São Paulo: Atlas, 2013, p.18, 21, 27, 57 e 76. 
464 “(...) A primeira leitura significa admitir uma opção puramente finalista, buscando a solução pela 
solução, em termos fáticos, desconsiderando pressupostos, procedimentos, princípios e trâmites que 
caracterizam o mundo do Direito e o diferenciam do mundo fático. Inserir fuzzyness em direito pode ser 
um modo de descaracterizá-lo em sua natureza própria e específica, enquanto sistematização 
concebida e construída ao longo da história da civilização ocidental. A segunda leitura afirma ser o 
direito uma grande proposição do tipo “se p, então q”. Como inserir nesse mundo a intuição fuzzy “até 
que ponto?” CARNEIRO, Maria Francisca. Direito & lógica: temas de direito perpassados pela lógica. 
4 ed. Curitiba: Juruá, 2013, p.54. 
465 “Não se poderia cogitar, sequer, da sua utilização em ambientes diversos daqueles mais afetos às 
máquinas de Turing. O juiz de carne e osso que pretenda utilizar-se da lógica fuzzy haverá de ser 
permanentemente auxiliado por toda uma equipe de experts. A inteligência artificial e a lógica fuzzy 
apresentam-se como alternativas metodológicas para preenchimento das lacunas, axiológicas e 
normativas. Ambas, contudo, são amplamente criticáveis e, se aplicadas de maneira autônoma, 
insuficientes aos fins a que se propõem. A lógica fuzzy, de uso excepcional, admite graus de verdade 
e sustenta que uma proposição pode variar desde totalmente falsa até totalmente verdadeira.” Conclui 
o autor, contudo, representar a fuzzy “decisivo auxílio na colmatação de lacunas”. ALBERTO, Tiago 
Gagliano Pinto. Lacunas jurídicas e direito: a função judicial estabilizadora da decisão jurídica no 
contexto das lacunas. Tese de doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do Paraná – UFPR, 2015, 
p.249-50. Disponível em:  
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40317/R%20-%20T%20-%20TIAGO%20GAGLIAN
O%20PINTO%20ALBERTO.pdf?sequence=2&isAllowed=y, Acesso em 07/02/2019. 
466 Diferentemente, registre-se, do que se verifica na seara do direito penal reverdecida (a discussão 
causal), por exemplo, pela difusão da chamada teoria da imputação objetiva. ACCIARRI, Hugo A. La 
relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, 
p.1 e 3. 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40317/R%20-%20T%20-%20TIAGO%20GAGLIANO%20PINTO%20ALBERTO.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40317/R%20-%20T%20-%20TIAGO%20GAGLIANO%20PINTO%20ALBERTO.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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explicar por referência a um objetivo. Explicações causais implicam, de maneiras 

diferentes, leis gerais, isto é, a busca por padrões e regularidades467 nos fenômenos 

da natureza, também chamados modelos468  nomológico-dedutivos, entendendo-se 

por nomologia o estudo das leis que regem os fenômenos naturais. Donde a 

importância de se distinguirem as “causas verdadeiras” daquilo que se pode identificar 

como regularidades meramente acidentais, até porque regularidades nomológicas 

genuínas diferem de simples sequências de efeitos, não sendo possível definir 

regularidades nomológicas a partir de eventos particulares.469  

No estudo da responsabilidade civil, uma das primeiras discussões necessárias 

relaciona-se à possibilidade de condutas humanas serem explicadas com apoio nas 

referidas leis gerais, como ocorre com os fenômenos da natureza. Para alguns, essas 

leis existem, mas são obscuras ou demasiado complexas. Trata-se, dizem outros, de 

uma relação que se pode descrever através do chamado “silogismo prático”, 

sintetizado na expressão “objetivo-meio idôneo para alcançá-lo”. Configuraria este 

silogismo prático, portanto, o núcleo dos modelos explicativos das ciências humanas, 

alternativo ao modelo utilizado pelas ciências causais, fundadas em Galileu.470 Conclui 

Acciarri serem as explicações teleológicas (aristotélicas) “moeda corrente na literatura 

do direito de danos quando se trata de analisar e descrever as instituições jurídicas 

(abuso de direito, finalidade protetiva da norma etc.)”.471 

 
467 Afirma-se ser o princípio causal (ou da causalidade) o que enuncia a lei da causação, a qual 
assume a seguinte sintaxe: “a mesma causa sempre produz o mesmo efeito”. Por isso falar-se em 
regularidade. A analítica “resume dados, encontra significados e identifica padrões”. DAVENPORT, 
Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, 
reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.2. 
468 “Modelo é a representação deliberadamente simplificada do fenômeno ou problema. Simplificada 
porque omitimos todos os detalhes desnecessários e triviais, para isolar os atributos importantes, úteis 
que fazem a diferença. Para a construção de um modelo, devemos ser seletivos”. DAVENPORT, 
Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, 
reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.57. 
469 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.169-71. 
470 “A forte influência de Galileu se fez sentir também no terreno da causalidade jurídica, sendo muitos 
os que permanecem atrelados às noções e limites da causalidade material (física, natural) ou, como 
referido, à “causalidade segundo o sentido comum”. Três justificativas sustentam esse apego. Pela 
primeira afirma-se existir um “verdadeiro significado de causa” (um sentido essencialista da linguagem). 
A segunda inquieta-se ante a possibilidade de o direito contradizer derivações de leis naturais. Por fim, 
uma terceira abordagem, mais sutil que as anteriores, diz que a causa material possui a capacidade de 
captar critérios de justiça vigentes na sociedade”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y 
las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.51-2. “A responsabilidade 
civil se baseia em uma concepção científico-natural ou newtoniana da causalidade”, diz Alcoz. ALCOZ, 
Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho 
de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.245. 
471 “Não é o mesmo sustentar que uma certa finalidade contribui para explicar por que se instaurou 
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Nesse andar, e dando um salto no tempo, Hobbes, discípulo de Galileu, 

assevera constituir a causa eficiente o antecedente filosófico mediato de uma das 

teorias à época, justificativas da imputação – a denominada “equivalência de 

condições” – “que no plano jurídico pretende explicar a relação de causalidade. Causa 

sine qua non ou causa necessária por suposição é a indispensável para a produção 

do efeito”.472  Hume, na sequência, rejeita a posição racionalista, afirmando que todo 

o conhecimento de todas as proposições depende da experiência.473 De acordo com 

Descartes, “causalidade é uma verdade eterna  que se resume na fórmula: ‘do nada, 

não se segue nada’”. A necessidade do nexo causal é também afirmada por Spinoza: 

“dada uma causa determinada, resulta necessariamente um efeito”. E o inverso: “sem 

nenhuma causa determinada, é impossível que o efeito se produza”.474 

Coube a Stuart Mill dar continuidade à viragem humiana, afastando-se do 

predecessor, todavia, para restringir a relação causa-efeito a uma formulação lógica 

 
uma instituição jurídica (uma lei) do que asseverar que uma instituição em vigência deve entender-se 
como apontando a essa mesma finalidade”.ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las 
funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.169-71. 
472 GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2000, p.5. Destaca Ana Oliveira ser “certo que a conditio sine qua non constitui  um 
conceito manifestamente vasado nos moldes das ciências naturais, ao gosto da velha escola positivista, 
sem menor audiência das finalidades específicas do direito, em geral, e do instituto da responsabilidade 
civil, em particular (citando Antunes Varela). Neste sentido, é legítimo afirmar que a conditio sine qua 
non é, na realidade, uma teoria da causalidade naturalística. Consistiu (a teoria da conditio) na 
transposição, para o direito penal e civil, do critério científico-natural de causa. Segundo esse critério, 
uma ação seria considerada causa e um resultado sempre que, se não tivesse sido praticada aquela, 
este (o resultado) não se teria verificado.  Para a teoria da causa adequada, o dano só é imputável ao 
agente quando o respectivo fato, para além de ser um concreto conditio sine qua non do dano é, em 
abstrato, adequado a produzi-lo. Trata-se de eleger de entre as possíveis ações causais, aquela que, 
do ponto de vista jurídico, deve ser considerada relevante (mas Acciarri é melhor). A teoria da conditio 
é uma teoria causal. A teoria da adequação é uma teoria da responsabilidade ou uma teoria da 
relevância jurídica. É, no fundo, uma teoria da imputação (quais circunstâncias causais são 
juridicamente relevantes e podem ser imputadas ao agente). A conditio sine qua non não é passível de 
ser utilizada como base da imputação na reponsabilidade civil por danos ambientais”. Em relação à 
teoria do fim (escopo) da norma, anota que “demonstrada a conditio, a questão da determinação do 
nexo de causalidade acaba por se reduzir a um problema de interpretação do fim específico da norma 
que serviu de base à imputação dos danos (conexão de ilicitude – o resultado deve ser imputado ao 
agente quando a conduta do autor tenha criado ou aumentado um risco juridicamente não permitido e 
esse risco se tenha vindo a materializar no resultado lesivo. Trata-se da conexão de risco). Essa técnica 
exclui a imputação quando falta criação ou aumento do risco ou quando o risco criado se situa na esfera 
do risco permitido. O dano é imputável ao agente se existir um nexo causal efetivo entre a conduta e o 
dano (i.e., se o fato do agente tiver causado o dano) e se, além disso, existir uma conexão teleológica 
entre o fato e o dano (i.e., se o fim da norma violada pela conduta do agente era o de evitar resultados 
danosos da espécie do produzido”. Mas a autora a refuta no campo ambiental-obrigacional. OLIVEIRA, 
Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: 
Edições Almedina S/A, 2007, p. 52-59. 
473 GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2000, p.5. 
474 GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2000, p.2. 
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sustentada por inferências contrafáticas.475 Além disso, observa ser inusual uma 

sequência repetitiva entre um só antecedente e um único consequente (ou, como 

acima destacado, é impossível inferir regularidades nomológicas a partir de eventos 

particulares). Afirmou ele ser comum vários antecedentes (causas) somados 

relacionarem-se a um só efeito (consequente), sendo justamente essa soma o 

requisito necessário à segurança do resultado, ou seja, seus esforços concentraram-

se no estudo da pluralidade de antecedentes. Na seara jurídica, constatou, costuma-

se eleger um elemento do conjunto de condições de idêntica relevância como a causa 

única do efeito. De um ponto de vista filosófico, porém, todas essas condições 

contribuíram igualmente à produção do resultado. De forma equivocada e irrefletida, 

entendem e difundem alguns ter Mill tratado aqui daquilo que se convencionou 

denominar de “teoria de equivalência de condições”476. Mas esta é uma conclusão – 

filosófica e jurídica – simplista. Tanto Hume quanto Mill asseveram de fato que, 

filosoficamente, causa é a seleção caprichosa que se faz dentre as condições, quer 

dizer, uma das condições vem eleita como causa. Como ocorre essa eleição é o que 

distancia os discursos de Hume e Mill. O primeiro não se ocupa do tema, ao passo 

 
475 “Para realizar inferências causais com base em pesquisas de causa e efeito, os pesquisadores 
devem manipular uma ou mais variáveis independentes e efetivamente controlar outras variáveis 
exógenas”. DAVENPORT, Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para 
resolver problemas complexos, reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014, p.3. Sobre o conceito de contrafático, confira-se: “O fato de a norma jurídica 
ter validade mesmo quando violada, considera ilegítima ou inadequada, permite elaborar a teoria do 
caráter contrafático do direito. Contrafático significa contrário aos fatos reais. As normas jurídicas são 
contrárias aos fatos reais em quatro sentidos: Primeiro, como já constatamos, a norma continua válida 
mesmo quando está sendo violada. Por tal razão, as autoridades e os cidadãos devem cobrar seu 
respeito alegando sua validade, que persiste mesmo quando a norma contraria a realidade. A duas, a 
norma jurídica é contrafática porque exprime um dever ser que objetiva mudar a realidade social, 
transformar o comportamento dos homens e as relações sociais. O Direito contraria frequentemente os 
fatos sociais porque deseja que estes sejam alterados. Terceiro, as normas jurídicas têm uma função 
contrafática indireta, mas não menos importante. Manifestam a vontade de manutenção da atual 
situação, ou seja, das instituições políticas, das relações sociais e das posições dos indivíduos. Por 
isso afirma-se que o direito assume um papel conservador.  Quarto, o direito é contrafático porque seus 
mandamentos são válidos mesmo quando contrariam a lógica e o senso comum. Mesmo quando 
contrariam a realidade e suas tendências”. DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do 
direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.63-103. De acordo com Acciarri, o termo 
contrafático é empregado em vários sentidos próximos entre si mas, para simplificar, pode-se entender 
que um raciocínio envolve ingredientes contrafáticos quando alude a “versões alternativas (ao que 
ocorreu) do passado”. Assim, acreditou-se inicialmente que o raciocínio contrafático pode ser útil para 
compreender o pensamento causal. Esse movimento perdeu força, mas agora admite-se que este tipo 
de relação débil entre contrafáticos e pensamento causal toma o centro da cena. Assim, as posições 
mais rigorosas, aquelas que atribuem elegibilidade causal só às condições INUS, parecem postas em 
xeque”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. 
Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.30. 
476 Cujas consequências jurídicas são sabidamente deletérias, tal como se verifica no exemplo irônico 
– e injusto – de Binding, na responsabilização do carpinteiro pelo adultério consumado na cama que 
construiu. 
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que Mill identifica ali um componente teleológico, afirmando dar-se a escolha da causa 

a partir do propósito imediato de nosso discurso477, o que o aproxima da escola da 

explicação teleológica advogada por Aristóteles. 

Mill forneceu as bases para o que se denomina análise condicional478, de 

relevância maiúscula ao tema aqui desenvolvido. Assim, quando se diz “A causou C”, 

raciociocina-se condicionalmente (“C” ocorreu em função de “A”), não se tratando de 

simples adição argumentativa. Portanto, há aí uma relação condicional entre o 

antecedente (A) e o consequente (C). Dois elementos surgem de imediato quando 

assim se coloca a matéria. O primeiro é a denominada condição necessária do 

consequente. Por exemplo, o oxigênio é necessário à existência do fogo, mas 

obviamente pode haver oxigênio sem que haja fogo. O segundo elemento dessa 

equação é a chamada condição suficiente. Presente esta, ocorrerá o efeito. É claro, 

então, que pode ocorrer o efeito sem que se verifique a condição suficiente, mas esta 

não se pode verificar sem que ocasione o efeito.479 

A partir daí, elaboraram-se sofisticadas explicações condicionais. Por exemplo, 

na literatura anglo-saxônica480 do direito de danos idealizaram-se, para abordagem do 

 
477 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.15-7. 
478 “Quando realizamos uma afirmação causal sobre fatos individuais passados, não intencionamos 
unicamente dar a entender que “se deu A e se deu B”, coisa que fazemos quando dizemos, por exemplo, 
cheguei à praia e choveu”. Neste último caso, não se trata mais do que uma justaposição entre dois 
termos, que expressam duas proposições autônomas”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad 
y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.18. 
479 Refinando a explicação causal, é possível reconhecer a existência de condições simples 
(singulares) e conjuntos de condições. “Por exemplo, pode-se dizer que a ingestão de uma substância 
é causa da morte de um ser humano. Mas se pode refinar a explicação observando que essa 
substância, nessa dose e ante a ausência oportuna de um antídoto é suficiente para causar a morte da 
pessoa. Se chamarmos “A” a substância, “B” a dose e “C” a ausência de antídoto, poderíamos dizer 
que o conjunto de condições “ABC” é suficiente para essa consequência mortal”. ACCIARRI, Hugo A. 
La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2009, p.18-20. Doutro lado, são inconfundíveis as noções de causa e correlação. Esta, a correlação,  
“é extensão em que duas ou mais variáveis se relacionam entre si. O grau de relacionamento se 
expressa como coeficiente de correlação, que varia de -1,0 a +1,0. Correlação não implica causalidade. 
Correlação é condição necessária, mas não suficiente para conclusões causais”.  DAVENPORT, 
Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, 
reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.80. 
480 Lembre-se que a “prova da causalidade nos ordenamentos jurídicos da common law é 
marcadamente menos exigente do que nos ordenamentos de tipo continental. Em termos gerais, basta-
se a jurisprudência com a convicção acerca da “probabilidade”, “razoável” ou “predominante”, de 
verificação dos fatos. Aplicada a regra ao nexo de causalidade, verifica-se uma flexibilidade 
desconhecida dos ordenamentos continentais: exige-se que o fato seja conditio sine qua non do dano 
(através do but for test), mas aligeira-se o grau de prova requerido, que não reclama a certeza, mas 
antes se satisfaz com um balance of probabilities. Na tradição anglo-americana, compete ao requerente 
demonstrar, com base num “balanço de probabilidades” que o potencial lesante teve um “contributo 
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plano causal, as denominadas condições NESS (necessary element of a sufficient set  

ou elementos necessários de um conjunto suficiente) e INUS (insufficient but non-

redundant part of an unnecessary but suficiente condition ou parte insuficiente mas 

não redundante de uma condição suficiente mas não necessária).481 Com estas, 

pretende-se encontrar a condição causalmente relevante, capaz de definir “a(s) 

causa(s)” e, com isso, adjudicar responsabilidades.  

Afirma Acciarri que, de modo geral e conforme o senso comum, as condições 

suscetíveis de serem “causalizadas” estão mais bem descritas pela categoria de 

condições NESS. Com efeito, quando se afirma que “A” foi a causa de “B”, está-se 

dizendo na verdade que “A” é uma condição de “B”, cientes de que no mundo há 

incontáveis fatores separáveis passíveis de serem eleitos como causa, e que “A” é 

apenas um deles. Para que haja a transformação de “A” em causa é necessário que 

se responda à condição NESS, quer dizer, que “A” seja um elemento que complete 

um conjunto suficiente para o resultado.482 

Logo, só é causa aquilo que se denomina (elege, seleciona) como tal, em que 

pese a existência de incontáveis condições causalmente relevantes, causalmente 

elegíveis, o que faz regressar aos domínios filosóficos e à lição de Mill acerca do 

propósito imediato de nosso discurso (contexto), isto é, “carece de sentido tentar 

discriminar ‘causas’ sem referência a contexto algum”.483  

 
material” para o dano ou perda. A House of Lords admitiu a possibilidade desse configurar uma 
presunção de causalidade no caso de a atividade material do agente ter aumentado o risco de 
ocorrência do dano”.  OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade 
civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.29-30. 
481 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.22. 
482 “As regularidades e leis naturais que fazem possível qualificar como condição NESS a um fato 
individual antecedente são regularidades sutis. Não surgem da observação paciente de muitos eventos, 
mas de um conjunto inferencial e também conceitual de conhecimentos sobre o curso dos fatos do 
mundo. Uma coisa é a qualidade condicional e outra, os modos de aquisição do conhecimento que nos 
permitam afirmar tal qualidade”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del 
derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.69. 
483 “Pensamos, de modo contrafático, que se esse conjunto houvesse sido o único presente e que não 
houvesse dado essa condição A, o resultado B tampouco se teria dado. Há muitos fatores no mundo 
que guardam com B a mesma relação que A e, sem embargo, não costumamos atribuir causalidade a 
mais que uns poucos. Logo, não é correto afirmar indiscriminadamente que há muitas causas de cada 
resultado”. (...) Na literatura jurídica que debate a responsabilidade civil por dano ambiental confunde-
se, como se verificará no capítulo terceiro, o problema das plúrimas “condições com relevância causal 
com uma suposta pluralidade de causas apresentadas em seu sentido comum”. ACCIARRI, Hugo A. 
La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2009, p.34-8. 
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O significado da expressão “dado contexto” (esclarecimento do propósito 

imediato de nosso discurso) para eleição causal também foi objeto de investigação. 

Bunge, por exemplo, trata de “seleção e isolamento”, isto é, para a escolha da causa 

basta isolar conceitualmente uma condição, elegendo-se a causa “como se isola um 

metal para experimentá-lo”.484 Lado outro, há os que, como Hart e Honoré, falam de 

“seleção e anormalidade”. Para estes – e para manter a linha traçada no exemplo 

acima –, quando se pensa em “fogo”, não se lembra do oxigênio como sua condição 

(exceto se o oxigênio, no caso, não deva normalmente estar presente), mas sim do 

curto-circuito. A proposta não é inteiramente feliz, pois remete a discussão à definição 

de normalidade/anormalidade, esta também dependente de um “contexto” (quer dizer, 

de um propósito ou finalidade).485 Há ainda os que propõem que a seleção causal se 

dê com base no conceito de manipulação (intervenção no mundo), anotando que, 

dentre os muitos fatores possíveis conhecidos, centram-se nossas explicações 

causais sobre os elementos que se encontram ao nosso alcance. “São, dentre todos 

os fatores, os únicos controláveis ou manipuláveis”.486  Assim como se deu em relação 

à proposta de Hart e Honoré, também esta acabará por depender do que se entende 

por contexto e propósito. A análise condicional aporta, por isso, “bons elementos para 

sustentar que os fatores que entendemos como causa podem ser descritos como 

condições NESS (ao menos, na enorme maioria dos casos), como elementos 

necessários de um conjunto suficiente de condições daquilo que entendamos por 

‘consequência’”.487  

 
484 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.39. 
485 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.39. 
486 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.40-1. “A eleição do contexto guarda forte relação com o propósito ou 
finalidade que a guie. Provavelmente, essa diversidade implícita de propósitos leve a que, em duas 
histórias de estrutura formal idêntica, se verifiquem diferentes graus de adesão a distintas 
possibilidades de atribuição causal”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones 
del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.44. 
487 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.47. Não é objeto desta investigação o aprofundamento do estudo das 
condições NESS e INUS, aqui mencionadas apenas ilustrativamente. Todavia, pela pertinência, 
colhem-se os seguintes excertos da obra de Acciarri, o que será de grande utilidade para quando do 
arrostamento da causalidade possível. Comenta o jurista argentino: “O ser humano é falível, não possui 
toda informação relevante e atua muitas vezes de modo inconsistente com seus propósitos. Houve 
tempo em que o sentido comum entendeu que um alegado excesso de sangue era causa de certas 
enfermidades [sangria]. Hoje sabemos que tal fato não é sequer uma condição NESS daquela. Essa 
falibilidade, não obstante, se dá não apenas na primeira fase (de identificação das condições NESS de 
um fato), mas também na segunda fase, naquela na qual se elegem algumas dessas condições, e não 
outras, para erigi-las em causa, porque essa decisão se supõe a mais consistente com o propósito que 
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Portanto, deve-se fitar claramente a distinção entre condição e causa488, pois 

esta é a destacada dentre tantas outras condições elegíveis, desde que possua 

 
guia quem decide. Selecionar condições para erigi-las em causa de um fenômeno, sobre a base de um 
certo propósito ou objetivo, e fazê-lo consistentemente, é um processo que envolve relações técnicas, 
não meras aspirações teleológicas ou axiológicas”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y 
las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.52-3. “Parece plausível 
afirmar que, de modo geral, os fatores causais se elegem entre os elementos que integram um conjunto 
de condições que se considera (entendido de maneira global) suficiente para o fato consequente. 
Basicamente, entre aqueles elementos que se requerem para manter a suficiência do conjunto (aqueles 
cuja subtração faria com que o conjunto deixasse de ser suficiente). Estas são as condições 
denominadas NESS (Necessary Element of a Sufficient Set). Evidentemente que nem toda condição 
NESS é uma causa. A seleção dos fatores causais, dentro dessa categoria de condições, é um 
procedimento que depende do contexto no qual se faça cada afirmação causal contexto esse que, de 
seu lado, se relaciona com o objetivo em questão”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y 
las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.54-55. “As denominadas 
“causas físicas ou materiais” podem ser mais bem descritas como um certo tipo de “condições” (em 
geral, as chamadas condições NESS), que como causas. Estabelecer um critério jurídico de 
causalidade importa adotar      um “mecanismo de seleção”. Pode-se perguntar a que respondem esses 
mecanismos jurídicos de seleção de condições com relevância causal. Melhor ainda, quais os objetivos 
perseguidos selecionando condições causalmente elegíveis através desses, e não de outros 
mecanismos, para convertê-las em causas juridicamente relevantes”. ACCIARRI, Hugo A. La relación 
de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.58. 
Tratando das técnicas NESS, comenta acerca do two step approach, a aproximação de dois passos 
para a definição causal. “Tradicionalmente, primeiro determina-se se o fato suspeito de ser causa é 
“causa material”. Depois verifica-se se cumpre com o critério jurídico específico do sistema (teoria da 
causa adequada)”. Acciarri propôs reinterpretar o primeiro passo, perguntando se o fato é uma condição 
NESS do resultado tido em mira, e que o segundo consiste em selecionar “causas jurídicas” dentro 
dessas condições, de acordo com o critério jurídico aplicável ao caso, tendo em conta que um sistema 
pode conter mais de um critério de maior ou menor generalidade. “Um exemplo envolvendo perda da 
chance: 1) Autoria: primeiro passo: o fato suspeito de ser causa (p.e., haver cruzado um semáforo em 
vermelho) é uma condição com relevância causal ou, de modo geral, uma condição NESS (necessary 
element  of a sufficient set – elemento necessário de um conjunto suficiente) com relação a um fato 
danoso tido em mira (p.e., um choque de automóveis)?  Segundo passo: o fato de haver cruzado em 
vermelho o sinal, que é uma condição NESS do choque (como definido no passo 1) é, além disso, 
causa jurídica desse fato danoso constituído pelo choque (de acordo com o critério jurídico aplicável)? 
2) Adequação: primeiro passo: esse choque, cuja autoria jurídica já restou determinada no passo dois 
do item acima, é uma condição com relevância causal ou, de modo geral, uma condição NESS com 
relação a outro fato que constitui um dano jurídico singular (p.e., a perda da chance da vítima progredir 
na carreira por conta de seu estado após o acidente)? Segundo passo: esse choque, que é uma 
condição NESS da perda da chance, é causa jurídica dessa contingência (a perda da chance)? E 
conclui que a terminologia – autoria e adequação – se presta a confusões, pois parecem querer 
significar a relação entre uma pessoa e um fato danoso (a tal autoria) e entre esse fato danoso e um 
dano singular (adequação). ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del 
derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.73. “Na proposição jurídica não se diz que 
a implicação é necessária, efetiva ou possível, mas que deve-ser. Na lei natural, diz-se que o vínculo 
implicacional é necessário, real ou possível, e nunca que deve-ser”. VILANOVA, Lourival. Estruturas 
lógicas e o sistema de direito positivo.  São Paulo: Editora Noeses, p.109. 
488 Não é objetivo desta investigação abordar as infinitas teorias causais. Mesmo assim, merece 
destaque a proposta de Von Wright, largamente citado pela boa doutrina do direito de danos, ligando 
conceitualmente a ideia de causa à de ação. Para ele, ação e resultado não guardam uma relação 
causal, mas lógica. E fornece o seguinte exemplo: “a ação de abrir a janela, para dar-se, requer o 
resultado janela aberta. A ação, neste conceito, não causa o resultado, mas guarda com ele esse tipo 
de relação intrínseca. Logo, esse resultado entendido como mudança primária no mundo pode produzir 
uma mudança secundária (consequência). Para tanto, distingue estados do mundo logicamente 
independentes. Nossa intervenção no mundo, o que denominamos causa, será o resultado da ação, e 
o efeito dessa intervenção, a “consequência””. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las 
funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.72. 
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relevância suficiente para tanto, conforme o propósito ou finalidade almejados (o 

contexto). Eis aí a origem das teorias jurídicas de causalidade, como por exemplo a 

da causa adequada.489  

Rememore-se que a probabilidade, em sua pré-história, encontrava-se 

relacionada às chamadas baixas ciências do Renascimento, entre elas a alquimia e a 

medicina, as quais trabalhavam no campo da opinião. Outro caminho é trilhado para 

se chegar ao conhecimento haurido das altas ciências (astronomia e mecânica, por 

exemplo). Aqui, a apreensão do saber se dava por demonstração, a depender do 

prestígio emprestado por alguma autoridade ou um testemunho reverenciável. As 

baixas ciências aspiravam a conclusões prováveis. “Uma afirmação seria provável se 

não tivesse sido ‘provada’ (no sentido da demonstração), nem podia sê-lo, mas 

igualmente merecia a aprovação da gente respeitável”.490 

Admitindo que a escolha da causa dentre as várias condições aptas está a 

depender de dado contexto, quer dizer, do propósito imediato de nosso discurso, tem-

se a oportunidade de trabalhar com verdades aproximadas, num movimento de 

inequívoca ductibilidade causal.491 É alicerçado no conceito de probabilidade, por 

exemplo, que “von Kries edifica a teoria da “causa adequada”, revelando que a noção 

flexível de causa se traslada do mundo físico ao jurídico”.492   Recorde-se que von 

 
489 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.70. Parece ser (ao menos parcialmente) outra a perspectiva de Kelsen, 
apresentada por Goldenberg, distinguindo o conceito de causa (conexão de elementos dentro do 
sistema da natureza) do de imputação (como enlace formal entre antecedente consequente expresso 
através de regras jurídicas), acrescentando esta última ao debate e abandonando a discussão travada 
entre causa e condição. GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad 
civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.8-11. 
490 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.97. 
491 “A causa do dano é aquela condição que normalmente resulta apta a produzir o resultado, mas só 
é causa idônea aquela que, fazendo um juízo de probabilidade, normalmente, segundo a experiência 
da vida, produz ou ocasiona o resultado danoso que deve atribuir-se ao fato. As demais são meras 
condições, fatores ou antecedentes”. GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la 
responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.45.  
492 GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2000, p.7. “Para análise de casos únicos, não repetidos, utiliza von Kries como base a 
reiteração de fatos e por analogia estabelece um espaço de possibilidades ideal conformado por 
classes de eventos que, mediante algum tipo de valoração algo arbitrário, se estimam equivalentes. 
Essas classes de eventos se relacionam mediante vínculos nomológicos (leis naturais). No campo 
jurídico sustenta-se que o fato causante deve ser uma condição necessária ou conditio sine qua non. 
Nem toda condição necessária será causa para o direito, mas toda causa (jurídica) será “condição 
necessária” do resultado concreto.  O núcleo básico da teoria de von Kries constitui a medula da teoria 
da causa adequada”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de 
danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.108. 
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Kries, médico de formação, conhecia a teoria das probabilidades e sentenciava, por 

consequência, constituir a causa de um fato uma condição que “incrementa 

significativamente a probabilidade de que este fato aconteça. Este incremento de 

probabilidade requer, para sua medição, observar a frequência com que fatos do tipo 

antecedente são seguidos por fatos do tipo que suspeitamos consequência, em 

distintos contextos”. Essa frequência foi sintetizada na consagrada expressão “curso 

normal e ordinário das coisas”.493 

Von Kries, estudioso das ciências médicas, certamente abordava solidamente 

o tema com os olhos postos em Galileu, mas ainda assim não conseguiria escapar do 

questionamento inevitável: qual a base epistêmica, ou seja, qual informação utilizar 

para o cálculo dessa probabilidade? A medida seria sustentada nos dados colhidos de 

um indivíduo abstrato, o “homem médio e diligente” ou, ao contrário, seria necessário 

averiguar e conhecer o homem concreto?494 Não houve resposta do galeno à objeção; 

mesmo assim, passaram-se a utilizar com desenvoltura, por exemplo, presunções 

legais (fulcradas na teoria das probabilidades, na frequência e no curso normal e 

ordinário das coisas) para resolução de casos alcançados pela incerteza ou 

vaguidade. 

 Como destacado por Alcoz, identificam-se por vezes eventuais gestos de 

restrição em relação à responsabilidade civil mas, por outro lado, percebe-se um 

crescente interesse sobre catálogos de facilitação que permitem compensar danos 

cuja ligação com o fato ilícito é duvidosa. Afirma ele, no caminho dos filósofos antes 

 
493 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.95. “Um fato (que seja condição NESS do segundo) é causa de outro 
quando se pode prever que o primeiro incrementará significativamente a probabilidade de ocorrência 
do segundo. Não é premissa de determinação causal que um fato cause regularmente outro. O que se 
exige é que um fato seja de uma classe cujos integrantes individuais costumem ser seguidos 
regularmente pelos integrantes individuais de outra”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad 
y las funciones del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.96. Goldenberg, 
quando aborda a teoria da imputação objetiva de Gunter Jakobs, destaca como seu princípio básico a 
ideia de risco permitido, baseado justamente “no curso ordinário da vida social em um contexto de 
interação. Certos riscos devem ser irremediavelmente tolerados. Aqui se predica um conceito unitário 
de ilícito: todo ilícito é sempre a criação de um risco reprovado”.  GOLDENBERG, Isidoro H. La relación 
de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.33. “O processo de 
ponderação da intolerabilidade dos riscos ambientais e a consequente configuração destes como 
danos ambientais futuros (riscos ambientais geridos pela sua declaração de ilicitude) faz-se pela análise 
jurídico-probatória acerca da equação probabilidade/magnitude”. CARVALHO, Délton Winter de. 
DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2013, p.35. 
494 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de danõs. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.95. 
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indicados, ser o conceito de causa modulado pelo direito, com a inclusão de 

valorações normativas que oportunizam a hierarquização das diferentes condições 

juridicamente relevantes para, dentre elas, selecionar-se “a causa”. Serviria a causa 

jurídica como corretiva da causalidade natural/substancial, debatendo-se 

acerbamente acerca dos critérios seletivos que impedem o regresso 

responsabilizatório infinito.495 

Assim sendo, a denominada “causalidade probabilística” vem teoricamente 

edificada no século XIX, não configurando, como se lê na moderna literatura civilista 

da responsabilidade civil, a grande novidade do momento.496  

Observe-se, por necessário e para ilustrar a mudança assinalada, ter sido a 

expressão “probabilidade” incorporada ao léxico da lei processual civil, anotando-se 

sua ocorrência em quatro oportunidades ao longo do Código vigente desde o ano de 

2015497, o que não se verificava no Código Buzaid de 1973 e tampouco se constata 

 
495 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.42-3. 
Entende-se por causalidade naturalística a “relação entre um evento (causa) e um segundo evento 
(efeito), na qual o segundo evento é considerado consequência do primeiro. No uso comum, 
causalidade é também a relação ente um conjunto de fatores (causas) e um fenômeno (efeito). Três 
condições para que se dê a causalidade: 1) a causa deve preceder o efeito no tempo e no espaço; 2) 
a causa deve estar presente quando o efeito reage; 3) a causa deve estar ausente quando o efeito é 
não reativo”. DAVENPORT, Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para 
resolver problemas complexos, reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014, p.79. Conforme Ana Oliveira, “o ponto de partida da averiguação do nexo 
de causalidade é, ainda hoje, o critério científico-natural de causa, ainda que restringido ou alterado 
por força das valorações jurídicas em jogo: tal sucede quer se opte pela via da adequação, quer pela 
via da ponderação do fim da norma. Base da imputação é sempre a ideia de conditio sine qua non. 
Faltando esta, falha a causalidade jurídica. (...) Pode existir causalidade (naturalística) sem haver 
imputação (jurídica)”. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade 
civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.52. 
496 “A única lógica nova que conseguiu perfurar a blindagem escolástica foi a de Perelman (a retórica). 
O direito deve aceitar a existência de proposições plausíveis, aceitáveis ou verossímeis. Não 
convencer, mas persuadir (com argumentos). Não se trata de ter maior razão, mas de apresentar 
melhor a razão que se tem, regra capital da civilização de mercado na qual vivemos”. (...) “A tese, à 
primeira vista tão moderna e revolucionária acerca da plausibilidade das proposições jurídicas (com 
seus corolários de ambiguidade dos conceitos indeterminados e a pluralidade de soluções ao mesmo 
caso), popularizada por Perelman, contraposta à tradicional da certeza e da verdade. Pois bem, isso já 
foi observado muitos séculos antes por Guillermo de Occam quando distinguiu entre o necessário e o 
possível e foi desenvolvido até os últimos detalhes na moral “probabilística” da escolástica jesuíta, para 
reencarnar-se no final do século XIX na escola do direito livre e, poucos anos depois, na lógica trivalente 
de Lucariewicz (que substitui o sistema binário de verdadeiro/falso pela tríade verdadeiro/falso/incerto)”. 
NIETO, Alejandro. GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: Editorial 
Trotta S/A, 2003, p.46 e 50. 
497 CPC, Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. CPC, Art. 995. Os 
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, 
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, 
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no atual Código Civil, datado de 2002. É certo que aqui a locução não guarda 

pertinência estreita com os temas causais, inserindo-se mais no campo da teoria da 

decisão, o que não lhe retira, porém, o caráter demonstrativo perseguido. 

Prosseguindo e de efeito, a esta altura já é permitido inferir que a eleição da 

causa (jurídica) se dá de modo discricionário498, a partir do objetivo, de dado contexto, 

do propósito imediato de nosso discurso, o que deve ser presidido por uma pauta de 

racionalidade mínima, a fim de permitir a verificação da sinceridade e pertinência dos 

fundamentos utilizados na escolha da causa que darão consequência à 

responsabilização.  

Pois bem. Viu-se acima como desde há muito têm os estudiosos inserido a 

probabilidade nos domínios causais a fim de emprestar regularidade e cientificidade 

às decisões e, mais, para apanhar situações da vida nas quais se dá o dano 

ressarcível e que de outra maneira ficariam de fora do alcance indenizatório.  

Da mesma forma, já se coloriu o debate sugerindo o refinamento da polêmica 

responsabilizatória pela lógica difusa. De que modo, porém, poderá a fuzzy 

incrementar a discussão do direito ambiental de danos?499  

O percurso inicial para um adequado encaminhamento da resposta pode ser 

 
e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito 
suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente 
após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a 
pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do 
executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga 
tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido 
de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3º O pedido de concessão de efeito 
suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no 
período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado 
para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4º Nas hipóteses do 
§ 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade 
de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de 
difícil reparação.  CPC, Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 
interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1º A eficácia da decisão monocrática ou 
colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de 
provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de 
difícil reparação. 
498 “Entre o fato e a consequência jurídica existe uma relação de causalidade que não descansa na 
ordem natural, mas na vontade da lei”. GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la 
responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.8. 
499 A questão vem estreitamente relacionada à noção de raciocínio analítico, isto é, à definição do 
problema e formulação da pergunta correta DAVENPORT, Thomas. Dados demais: como desenvolver 
habilidades analíticas para resolver problemas complexos, reduzir riscos e decidir melhor. Tradução 
Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.9. 
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encontrado no princípio modal500 atribuído a Teofrasto, citado no estudo de Rescher, 

o qual afirma que a conclusão de um raciocínio possui o status da premissa mais débil, 

o que o afasta das teorias probabilísticas para enfrentamento das contingências.501 

Rescher ocupa-se, então, do que denomina inferência plausível, sugerindo a adoção 

de um índice de plausibilidade. Destaca que as noções de plausibilidade e 

probabilidade diferem totalmente, uma vez que “a plausibilidade faz possível – dentro 

de limites mais amplos do que permite a probabilidade – efetuar inferências dedutivas 

de teses plausíveis sem perder o controle quantitativo sobre a plausibilidade. No caso 

de uma inferência válida a partir de premissas consistentes, a conclusão não pode ter 

um nível de plausibilidade inferior ao da premissa mais débil (fraca)”.502 Daí se afirmar 

que a lógica fuzzy opera com incertezas não estatísticas503, permitindo que se decida 

por inferência plausível (possível) em juízos de aproximação.504 

A renitência aos juízos aproximativos, não obstante, tem se mostrado intensa. 

 
500 “Do ponto de vista metafísico, as leis têm sido vistas como aquelas que ordenam a realidade e 
comandam todos os complexos acontecimentos do mundo”. Poder-se-ia ainda sustentar que a lei busca 
identificar padrões, regularidades para, a partir disso, conhecer e predizer, induzindo comportamentos, 
punindo desvios. “Talvez a principal motivação das concepções empiristas, em um sentido amplo, ao 
analisar diversas noções – tais como causalidade, chances e leis – seja a de evitar postular a existência 
de fatos e propriedades modais, que nem sempre estão manifestas, e substitui-los por fatos e 
propriedades correntes. Embora a distinção seja problemática, podemos apresentar tentativamente 
alguns exemplos. Vermelho é uma propriedade ocorrente, solúvel é modal”.   AGUIAR, Tulio Roberto 
Xavier. A objetividade das leis da natureza na tradição empirista: de Hume a David Lewis. 
Analytica. Rio de Janeiro, vol. 17, n. 1, 2013, p.79-96. 
501 “O rigoroso mecanicismo é deslocado pelo conceito de probabilidade como medida do azar: junto 
ao mundo da causalidade está também o fortuito, a física quântica combinou as ideias de causa e azar”. 
GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: 
La Ley, 2000, p.7. 
502 URTUBEY, Luis Adrian. La regla de Teofrasto y el razonamiento inexacto. Epistemología e 
Historia de la Ciencia. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1997, p.386-390. 
503 “A regra de Bayes e o campo resultante chamado análise bayesiana formam a base da maioria 
das abordagens modernas para raciocínio incerto em sistemas de Inteligência Artificial”. RUSSEL, 
Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013, p.10. “Estatística é a ciência da coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de 
dados”. DAVENPORT, Thomas. Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver 
problemas complexos, reduzir riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014, p.4. A teoria bayesiana implicou o denominado “teste de hipótese”, “método 
sistemático para avaliar a crença experimental (pretensão) a respeito da realidade. Consiste em 
confrontar a crença ou pretensão com evidências, e decidir, à luz dessas evidências, se a crença pode 
ser mantida como razoável ou deve ser descartada como insustentável”.  DAVENPORT, Thomas. 
Dados demais: como desenvolver habilidades analíticas para resolver problemas complexos, reduzir 
riscos e decidir melhor. Tradução Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p.81. 
504 “Os processos ocorrem continuamente, respondendo a reações simples de causa e efeito – é uma 
lógica mecânica. A matemática da física quântica permite apenas o cálculo da probabilidade de uma 
determinada ocorrência. No mundo do muito pequeno [e do juridicamente muito relevante e carente de 
proteção, como o ambiente, permite-se agregar], a realidade desafia o bom senso. GLEISER. Marcelo. 
A simples beleza do inesperado: um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2016, p.53. 
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Afirma a doutrina civilista da perda de oportunidade, v.g., a fim de viabilizar seu cálculo 

probabilístico e justificar-se como teoria válida e autônoma, que não é a “mera 

possibilidade passível de indenização”505, ou seja, a simples “possibilidade de que 

ocorra o prejuízo não autoriza ressarcimento algum”506.  

Transparência é a primeira grande vantagem que os sistemas de inferência 

fuzzy possuem em relação aos demais. Na lógica difusa, todas as condições 

estabelecidas nos blocos de regras mostram-se controláveis.  

Transpondo a ideia à realidade jurídica, a adoção da fuzzy não implica manietar 

ou tolher a atividade julgadora, mas sindicar a utilização de “conceitos 

indeterminados”, “cláusulas gerais” e “princípios” aplicáveis ao direito de danos, por 

exemplo ao permitir a compreensão do nível de sinceridade empregado pelo órgão 

decisor, abrindo espaço para o controle argumentativo do objetivo, do contexto, do 

propósito imediato do discurso quando da eleição e análise, entre as condições 

presentes, daquilo que se admitirá como causa (jurídica).507  

A lógica borrosa (conjuntos fuzzy) utiliza também o conceito de função ou grau 

de pertinência. Este representa a medida de compatibilidade do objeto analisado com 

seu conceito representado pelo conjunto nebuloso, diferentemente do que se verifica 

na causalidade probabilística. Explicando melhor, na teoria clássica dos conjuntos, 

entendendo-se estes como coleções de elementos, o grau de pertinência dos 

elementos em relação a um dado conjunto vem definido por uma condição binária 

 
505 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 
p.60. Negrite-se, uma vez mais que, apesar de serem similares em certos aspectos, existem diferenças 
conceituais importantes entre distribuições de possibilidade e de probabilidade, pois lidam com tipos 
diferentes de incerteza. A teoria da possibilidade trabalha fundamentalmente com a imprecisão. Já a 
teoria da probabilidade, com as chances de ocorrência do evento. 
506 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.35. Os 
estudiosos das teorias de decisão falam em julgamento adhocrático, surgidas como “resposta às 
demandas da globalização e da revolução das comunicações, especialmente a inovação – busca por 
agilidade, elevado grau de conhecimento e sistemas de gestão sofisticados”. YU, Abraham Sin Oih 
(Coord.). Tomada de decisão nas organizações: uma visão multidisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p.37. 
507 Nieto e Gordillo, por exemplo, já faz muito vinculam a lógica fuzzy às noções de conceitos 
indeterminados. “Por incrível que pareça, a comunidade jurídica ainda não percebeu o 
desmoronamento padecido – fora dos meios escolásticos – da lógica aristotélica a partir do 
Renascimento e da aparição de novas lógicas informais. A lógica “borrosa”, por exemplo, segue sendo 
perfeitamente desconhecida não obstante os progressos que na ciência jurídica se tem realizado em 
uma de suas manifestações mais vulgarizadas: a dos conceitos indeterminados”. NIETO, Alejandro. 
GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: Editoral Trotta S/A, 2003, 
p.45-6. 
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(pertence ou não-pertence; 0 ou 1; verdadeiro ou falso). Em contrapartida, define-se 

um conjunto fuzzy por sua função de pertinência, a qual simplesmente indica o nível 

de compatibilidade de dado elemento no conjunto fuzzy. Assim, quanto mais próximo 

de “1”, maior a pertinência do elemento ao conjunto.508  

Em tal sentido, e com expressa referência à dinâmica dos danos ambientais, 

comenta Zorzetto, “a novidade atual não é a existência de riscos nem tampouco o fato 

de que tentamos enfrentá-los, mas a dimensão dos conhecimentos sobre os quais 

podemos basear a decisão de atuar ou não de forma preventiva e, se for o caso, qual 

cautela adotar”509 até porque, “ainda que o futuro seja incerto, deve-se dispor de um 

fundamento decisório seguro (racionalizado)” que transite “entre a certeza absoluta e 

a dúvida total”.510  

Mais além, exprime-se a fuzzy com vigor quando se compreende que o 

instrumental social do direito possui caráter não apenas post factum, i.e., “não decide 

somente sobre eventos já instaurados e consumidos (fazendo uso, para tanto, de 

programações de modelo condicional (se..., então...))”. A dimensão restrita do direito 

de danos, que remete a um direito privado do tipo reativo, destina-se “basicamente a 

eliminar ou mitigar os efeitos danosos de um ato ilícito, ignorando completamente a 

sua aptidão ex ante, qual seja, de prevenir a prática do ilícito, pela via do 

direcionamento intimidativo da vontade dos particulares, mediante o seu próprio 

instrumental, sem a necessidade de recorrer a ameaças derivadas de aparatos 

sancionatórios exógenos (direito penal e direito administrativo)”.511   

Notadamente na seara ambiental512, registre-se, a função do direito civil 

responsabilizatório é “essencialmente a de evitar o ilícito, e não exclusivamente 

 
508 LARA-MOLINA, Fabian Andres. KOROISHI, Edson Hideki. STEFFEN JR., Valder. Análise 
estrutural considerando incertezas paramétricas fuzzy. Abril, 2014, p. 133-44. Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_P
arametricas_Fuzzy. Acesso em 05/02/2018. 
509 ZORZETTO, Silvia. Concepto de riesgo y principio de precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 
2018, p.46. 
510 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.34. 
511 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 53. 
512 Lembra Lorenzetti, a propósito, que “o ambiente não é um bem passível de apreciação monetária 
e, portanto, a responsabilidade civil é absolutamente secundária. Primeiro está a prevenção, logo a 
recomposição e, finalmente, o ressarcimento”. LORENZETTI, Ricardo Luís. Teoria da decisão 
judicial: fundamentos de direito. 2 ed. Tradução Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p.50. 

https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_Parametricas_Fuzzy
https://www.researchgate.net/publication/263608860_Analise_Estrutural_Considerando_Incertezas_Parametricas_Fuzzy
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eliminar as suas consequências danosas”, o que aproxima o princípio da precaução – 

tão amoldado ao direito ambiental –  à finalidade punitiva do direito de danos.513 A 

pena civil destina-se, portanto, a “inibir danos que ofendam interesses 

transindividuais”, como notadamente se dá com o direito do meio  ambiente.514 Para 

ter-se a medida equilibrada da minimização dos riscos a obstar com a aplicação do 

princípio da precaução, deve-se verificar o potencial lesivo, isto é, “quanto mais graves 

os efeitos esperados, maior a relevância de sua mitigação. As medidas preventivas 

impostas devem ser proporcionais à gravidade dos riscos ambientais diagnosticados 

a fim de permitir que se atinja o nível de proteção pretendido, tendo em conta os 

potenciais efeitos a médio e longo prazos”.515 

A incerteza, antes obstáculo instransponível à indenização das vítimas, passou 

a ser incorporada à solução nas hipóteses de causalidade probabilística, como a 

perda de oportunidades.  

Agora, e em face do princípio da precaução516, tem-se a contingência como 

impulsionadora de acepilhados instrumentos que permitem não o ressarcimento da 

[mera] possibilidade em si, como defende a corrente ontológica da perda da chance, 

nem a indenização de eventuais prejuízos nela baseados, mas a utilização da 

causalidade possível capaz de induzir juízos aproximativos fundados nas noções de 

inferência plausível e pertinência, aptas a fortificar a aplicação de esquemas 

 
513 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 55-6. 
514 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p.79. 
515 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.36. Daí poder-se empregar a expressão latina ex pede 
Herculem, a qual “exprime uma máxima de proporcionalidade, inspirado num experimento atribuída a 
Pitágoras, que teria estabelecido a altura de Hércules com base no tamanho de sua pegada, valendo-
se da proporção das partes do corpo humano. De modo geral, a expressão diz que é possível chegar 
ao todo a partir da parte”.  QUINE, Willard van Orman. De um ponto de vista lógico.  Tradução Antonio 
Ianni Segatto. São Paulo: Editora Unesp, 2011, p. 94. 
516 “O princípio da precaução funciona como um programa para decisões que tenham por objeto riscos 
abstratos, i.e., existentes em contextos de incerteza científica quanto às informações que envolvam a 
sua probabilidade de ocorrência futura ou os possíveis efeitos decorrentes de sua concretização. 
Situado num contexto de incerteza científica, a precaução centraliza-se numa lógica de análise 
probabilística dos riscos ambientais. Riscos catastróficos têm geralmente baixas probabilidades, mas 
consequências extremas (mesmo sem a possibilidade de demonstração quantificável das 
probabilidades)”. É a “prevenção stricto sensu”, do que se conclui que a “irreversibilidade do dano” 
aliada à “incapacidade material, tecnológica ou financeira de recomposição dos bens ambientais” 
legitimam a precaução. CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito 
dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.37-8, 40. 
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precaucionais, imprescindíveis à renovação teórica do extenso conceito de proteção 

ambiental.  

É imaginável que a “causa possível” não satisfaça todas as situações em que 

necessária a presença responsabilizatório-precaucional do direito de danos, ou seja, 

é de admitir que muito provavelmente a proposta aqui apresentada careça de ajustes 

e correção, enfim que não se mostre a salvo de censuras. Todavia, como refere Nuno 

Crato, “a sociedade não precisa de sistemas perfeitos, mas de regras que conduzam 

a escolhas coletivamente aceites, mesmo que falíveis e aproximadas”.517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
517 CRATO, Nuno. A matemática das coisas. 9 ed. Gradiva: Lisboa, 2010, p.31. 
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2.4 CRITÉRIO DEFINIDOR: A POSSIBILIDADE 

Neste tópico, será verificado de que forma a possibilidade transformou-se numa 

das alternativas consideradas para a resolução de problemas causais nebulosos ex 

ante (precaução), tocados pela contingência.  

Dizem doutrina518 e jurisprudência519 configurar-se a segurança jurídica num 

ideal a ser incansavelmente perseguido520. E esse propósito repousa na certeza521 e 

previsibilidade que devem presidir as relações sociais como garantia de constância 

dos horizontes temporais. 

Uma das preocupações nascidas com a imprevisibilidade jurídica e a 

acentuada conflituosidade social, possivelmente esta também decorrente daquela, 

consiste no esquecimento das razões pelas quais são guiados os comportamentos a 

 
518 Por todos, ver CANOTILHO, J. J. GOMES. Direito constitucional. 6 ed. Coimbra: Almeida, 1995, 
p.373. “Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem formular-se assim: o 
cidadão deve poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus 
direitos, posições jurídicas e relações, praticados ou tomadas de acordo com as normas jurídicas 
vigentes, se ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas 
normas. Estes princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis retroactivas; (2) a 
inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos 
de direitos”.  
519 Vide STJ, Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600. Pet 
11796 / DF. PETIÇÃO 2016/0288056-2, DJe 29/11/2016. “(...). É sabido que os julgamentos proferidos 
pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante 
nem eficácia “erga omnes”. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da 
proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas 
instâncias ordinárias e no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema 
analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos. (...)”. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ. Acesso em 20/03/2017. 
520 Percebe-se, entretanto, que a locução “segurança jurídica” tem servido aos mais diversos 
propósitos, sem necessariamente guardar a necessária “sistematicidade, coerência e consistência” 
(KRELL, Andreas J. Entre desdém teórico e aprovação na prática: os métodos clássicos de 
interpretação jurídica. Revista Direito GV. Vol. 10. Jan-Jun 2014: São Paulo, p. 295-320), como se 
observa, ilustrativamente, deste emblemático acórdão: “APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. EXPRESSÕES OFENSIVAS REDIGIDAS POR MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL EM FACE DE MAGISTRADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
NESTA CORTE. ABALO MORAL RECONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR EM OBTER REPARAÇÃO DO ESTADO. ACOLHIMENTO. AJUIZAMENTO DE 
DEMANDA EM FACE DE AGENTE DO ESTADO DISCUTINDO OS MESMOS FATOS. DIREITO DE 
ESCOLHA QUANTO AO POLO PASSIVO JÁ EXERCIDO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 
RECURSO PROVIDO” TJSC, AC 0006145-98.2013.8.24.0058, relator Desembargador Edemar 
Gruber,  participando do julgamento o Juiz Paulo Ricardo Bruschi e a Juíza Rosane Portella Wolff. 
Disponível em https://www.tjsc.jus.br/. Acesso em 22/09/2017. 
521 A expressão certeza “carrega consigo a história dos múltiplos recursos do confiar, do seu resgate 
e da consequente disponibilidade de referências estáveis para a experiência. (...) Na certeza do direito, 
os indivíduos buscam o recurso de estabilidade do esperar e do agir”.DE GIORGI, Raffaele. Prefácio 
ao livro de GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para 
a teoria dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p.11. 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
https://www.tjsc.jus.br/


151 
 

 
 

partir das regras. Se a decisão judicial é puramente fortuita, aleatória, os motivos para 

obedecer às leis possuem a mesma legitimidade daqueles utilizados para 

desobedecer a elas.522 “Não podem a contingência e o casual justificar a 

arbitrariedade subjetiva do intérprete”, e isso impõe o “proceder metodicamente, [o 

que] permite que outros possam recapitular e avaliar a obtenção do resultado”.523 

Constitui-se a compulsoriedade numa das vocações primárias do texto 

normativo, com as decorrentes restrições, podendo-se dizer que, neste campo do 

saber, “não vale qualquer coisa (anything goes). Leituras muito subjetivas, 

surpreendentes e alternativas que na literatura e na música podem despertar elogios, 

no Direito devem ser evitadas para preservar a previsibilidade das decisões e a 

segurança das expectativas”.524 

Há indicativos que permitem afirmar a ineficácia do sistema jurídico frente a 

situações novas e não padronizáveis pelos modelos vigentes, direito esse que de 

forma explícita revela sua disfuncionalidade e “superação burocrática, organizacional 

e administrativa, e por isso incapaz de decidir de modo coerente, uniforme e previsível, 

no plano funcional. O resultado inevitável é o aumento dos níveis de incerteza 

jurídica”.525 

Para a aproximação conceitual da expressão certeza, aceitável é utilizar-se do 

seu oposto, isto é, da incerteza que, no contexto agora adotado, tem a ver com a 

imprecisão do que juridicamente se “é”. Não saber que sujeito de direito se é, não ser 

capaz de definir o próprio status jurídico, não conseguir delimitar o conteúdo e os 

 
522 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p.60. 
523 KRELL, Andreas J. Entre desdém teórico e aprovação na prática: os métodos clássicos de 
interpretação jurídica. Revista Direito GV. Vol. 10. Jan-Jun 2014: São Paulo, p.295-320. 
524 KRELL, Andreas J. Entre desdém teórico e aprovação na prática: os métodos clássicos de 
interpretação jurídica. Revista Direito GV. Vol. 10. Jan-Jun 2014: São Paulo, p. 295-320. Negrita Jack 
Balkin, em “La retórica de la responsabilidad”, citado por Jorge Augusto Barbará que “a maioria dos 
advogados [e julgadores, pode-se acrescentar] são conscientes de que os fatos podem ser 
caracterizados de um modo outro para sustentar, em juízo, um ponto de vista determinado. O que 
resulta mais notório é que os diferentes estilos de caracterização recorrem a formas legais 
relativamente estandardizadas e previsíveis que se podem catalogar e analisar. (...) Em minha opinião, 
o ponto central em estudo da caracterização fática não é a racionalidade, mas a ideologia. 
Raciocinamos acerca de questões legais, mas sempre o fazemos dentro de um marco”. BARBARÁ, 
Jorge Augusto. La relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil. Derecho 
y argumentación. Córdoba: Alveroni Ediciones, 2014, p.52. 
525 FARIA, José Eduardo; KUNTZ, Rolf. Qual o futuro dos direitos? Estado, mercado e justiça na 
reestruturação capitalista.  São Paulo: Max Limonad, 2002, p.79. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2002;000636196
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2002;000636196
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limites dos direitos e obrigações526 são todas situações que configuram um estado de 

incerteza. 

Como antes apontado, a necessidade atávica de segurança (confiança, 

certeza, estabilidade) nas relações humanas exigiu do subsistema legal a criação de 

mecanismos tendentes à invariabilidade e previsibilidade das condutas. Assim, a 

denominada teoria tradicional, resultante das respostas às agitações havidas no final 

do Império Romano, acabou por fundar uma “ordem cosmológica do mundo centrada 

na figura de um ente sobrenatural – Deus –, ‘que condicionava a existência do homem, 

determinava seu comportamento e perante o qual nos sentíamos tanto obrigados 

quanto totalmente dependentes’”.527 E esse centro transcendental de certeza, 

instituído metafisicamente, se tornara operacionalmente possível somente em 

sociedades de baixa complexidade.528 Portanto, quando das inovações científicas que 

revolucionaram o conhecimento do período, mostrou ela [a teoria tradicional] a sua 

incapacidade regulatória.529,530  

A ruína do centro transcendental de certeza implicou a singularização e 

especialização de todas as funções sociais, significando a “aquisição de autonomia 

das práticas jurídicas, econômicas, políticas, educacionais, científicas etc. em relação 

à fonte religiosa do mundo”. Surge “aquela que seria a principal característica da 

sociedade moderna: a diferenciação funcional. Cada uma destas unidades é um 

subsistema social diferenciado funcionalmente”.531 Então, “se cada âmbito tem a sua 

 
526 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 56. 
527 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 45, sendo a citação destacada extraída de Hans Kelsen. 
528 “As teorias tradicionais da certeza do direito se fundamentam em premissas metafísicas, 
desconsiderando o aumento crescente de complexidade adquirida pelas operações jurídicas”. 
GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria dos 
sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p.30 e 48.  
529 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30. 
530 “A noção de hierarquia, própria da visão de mundo (e da sociedade) medieval, é substituída pela 
de heterarquia. O questionamento do centro transcendental de certeza levou ao processo de 
secularização, que representou a passagem para uma nova estrutura social, desprovida de centro ou 
vértice. Na teoria dos sistemas, essa estrutura é denominada sociedade moderna”. GONÇALVES, 
Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria dos sistemas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 50. 
531 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 50. 
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certeza, o todo social torna-se incerto”.532 Desta feita, “reconhecer a incerteza seria 

admitir a incapacidade de controle da dimensão temporal e abandonar o telos moral 

da certeza”.533 

Um novo centro de infalibilidade foi então urdido. Surge o racionalismo, este 

“sistema filosófico formado no início da modernidade” que, “em vez de aceitar as 

transformações sociais e procurar compreender a incerteza como realidade da nova 

ordem, pretendeu responder à insegurança e a desilusão descritas pelo ceticismo”, 

pretendendo assim controlar e reprimir a contingência e a complexidade ao assumir 

que a sociedade é um todo unitário. O centro de certeza, agora, “dirige as 

possibilidades sociais” e, “nesse contexto, é inventada a razão”534, passando-se “do 

jusnaturalismo divino ao jusracionalismo”.535   

A razão constitui-se na única certeza da humanidade e, no seu rastro, a certeza 

do direito “é deduzida da certeza da razão. (...) O racionalismo proporcionou a 

transferência da ideia externa de representação e fundamento da sociedade, 

anteriormente atribuída a um ente sobrenatural pela metafísica religiosa, para a 

consciência humana.”536 Para se ver viabilizado, o racionalismo recorreu à “distinção 

sujeito/objeto, segundo a qual os eventos são apreendidos por um sujeito racional que 

os percebe como objetos a serem conhecidos. (...) O surgimento do racionalismo 

moderno foi uma reação ao estado de incerteza estabelecido pela fragmentação do 

centro transcendental de certeza”.537  

Contrariando o legado cartesiano, apresentou-se o construtivismo radical, 

pontificando “a inevitabilidade da complexidade no mundo e a incerteza como principal 

característica do conhecimento moderno. (...) Seu objetivo é demonstrar que o 

 
532 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30. 
533 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30. 
534 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52. 
535 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 54. 
536 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 55, 56. 
537 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 57. 
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processo de cognição não conhece a realidade existente, mas a inventa”.538 Para 

explicar os postulados do construtivismo radical, invocam seus patrocinadores o 

princípio da incerteza de Heisenberg539, procurando nas ciências matemática e física 

reforço argumentativo para densificar suas proposições540. Em conclusão, inexiste 

“diferença constitutiva entre sujeito e objeto, uma vez que os dois participam da 

mesma base operativa”.541 Partem os construtivistas do pressuposto da 

imprescindibilidade da “substituição da distinção sujeito/objeto pela distinção 

operação/observação”.542 Para os construtivistas, como Parsons, “a função do direito 

é integrativa: reduz a complexidade e possibilita a ordem social à medida que 

estabelece parâmetros para a coordenação da ação”, sendo necessário, a fim de 

manter o equilíbrio social, um “consenso de valores”, e a “certeza do direito é um 

desses valores consensuais”, vale dizer, “uma instituição na qual convergem 

expectativas sociais diversificadas”.543 

Porém, para esta corrente de pensamento, trata-se de “uma normatividade lato 

 
538 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 57. 
539 A teoria da incerteza de Heisenberg pode ser assim sintetizada: “No final da década de 1920, 
Heisenberg formulou o chamado princípio da incerteza. De acordo com esse princípio, não podemos 
determinar com precisão e simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Ou seja, em 
uma experiência não se pode determinar simultaneamente o valor exato de um componente do 
momento px de uma partícula e também o valor exato da coordenada correspondente, x. Em vez disso, 
a precisão de nossa medida está limitada pelo processo de medida em si, de forma tal que ∆px . ∆x 

≥ , onde px é conhecido como a incerteza de ∆px, e a posição x no mesmo instante é a 

incerteza ∆x. Aqui (Lê-se h cortado) é um símbolo simplificado para h/2π, onde h é a constante de 
Planck. A razão dessa incerteza não é um problema do aparato utilizado nas medidas das grandezas 
físicas, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Para que possamos medir a posição de um 
elétron, por exemplo, precisamos vê-lo e, para isso, temos que iluminá-lo (princípio básico da óptica 
geométrica). Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz 
utilizada. Nesse caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas (fótons), que têm energia 
proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron precisamos incidir 
sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento 
de onda do fóton. No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse 
processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar 
seu momento com precisão. Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo 
subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópico não seria capaz 
de alterar sua posição”. CAVALCANTE, Kleber G. Princípio da Incerteza.  Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/fisica/principio-incerteza.htm>. Acesso em 21/12/2016. 
540 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 60. 
541 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 62. 
542 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 65. 
543 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 38. 
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sensu (moral, religiosa etc.), não ao exclusivamente jurídico”. Logo, “a certeza do 

direito é resultado da certeza do poder, da moral, da ciência etc. Não é possível 

observá-la como diferenciada da certeza de outras normatividades”.544 Aqui, o sistema 

jurídico é indiferenciado dos demais subsistemas sociais.545 Por isso a crítica de 

Luhmann, para quem “a única certeza que o direito pode oferecer é a incerteza de 

uma decisão que oscila entre o lícito e o ilícito”546, sendo identificados “dois paradoxos 

constitutivos do direito: (i) formação de expectativas normativas que produz certeza 

social ao gerar incerteza jurídica, e (ii) o código decisório do direito (lícito/ilícito) que 

aumenta a certeza jurídica, mas diminui a certeza social”.547  

A fim de fornecer uma alternativa à teoria de Parsons (dos sistemas abertos, 

fundada no conceito de ação) e dos construtivistas radicais, é necessário “substituir o 

conceito de ação por outro que possa identificar a estrutura social como instância que 

estabelece, ao mesmo tempo, autonomia e dependência da sociedade em relação ao 

homem”.548 Para Luhmann, “o ponto de partida é a distinção sistema/ambiente”, 

anotando que “a forma não está relacionada à estética (beleza ou feiura). É um 

cálculo, uma operação. Forma é a operação de indicar e distinguir [(=observar)]”.549  

Daí a instigante provocação de Guilherme Leite Gonçalves: “Qual certeza pode 

o direito oferecer? A certeza da lei ou da experiência jurídica concreta?”550 Duas 

grandes vertentes esgrimam-se a fim de emprestar uma resposta satisfatória ao 

desafio: de um lado, as denominadas correntes positivistas, suportadas pelo princípio 

da legalidade, para quem a “certeza do direito [parte] do seguro conhecimento da lei, 

capaz de afastar a arbitrariedade do poder autoritário”.  Doutro lado, há as assim 

designadas “escolas sociológicas e realistas”, para quem “é dos valores a função de 

 
544 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 40. 
545 “Esta característica do conceito de ação – heterorreferencial, por excelência – é claramente 
compatível com a ideia de sistemas abertos, mas o torna inapto para reconhecer processos de 
diferenciação social”.  GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes 
críticos para a teoria dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 42. 
546 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 23. 
547 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 23. 
548 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 43. 
549 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza. Horizontes críticos para a teoria 
dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 69. 
550 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 211. 
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produzir estabilidade e justiça no ordenamento”, daí derivando acerba crítica ao 

“distanciamento do formalismo legal em relação às transformações sociais”.551  

Partem ambas, bem se nota, da premissa de ser o direito, de fato, “capaz de 

criar segurança para o indivíduo se orientar no futuro: a certeza da lei ou da justiça 

possibilita, além da previsão dos próprios atos, a certeza de como o outro agirá. A 

certeza do direito, portanto era – e ainda é – interpretada como sinônimo de 

previsibilidade”552, sendo por isso tão cara a expressão para o direito de danos. 

Para a sociedade moderna, a do direito positivo, “a inexistência de um princípio 

unitário implica a reprodução contínua de diferenças. Não há mais certeza ou 

imutabilidade (...). Há a substituição dos sistemas externos por sistemas 

autorreferenciais. O sistema social, de forma inédita, tem de conviver com a incerteza 

e a contingência. Mais ainda: para funcionar, tem de diminui-la ou tratá-la, [porque] 

tamanha complexidade bloqueia a operacionalidade do agir”.553 

A fórmula encontrada pelo sistema jurídico para reduzir complexidade e 

diminuir a contingência consiste em criar um mecanismo de imunização do direito em 

relação às diferenças de seu ambiente, ocultando-as com a criação de expectativas 

normativas. “Esta é a certeza que o direito oferece para as operações sociais. É 

justamente neste momento que se observa o renascimento da certeza do direito no 

direito positivo”.554  

 Assim, por não ser decorrência de um processo natural, mas fruto de uma 

construção artificial, “o direito é positivo, posto por uma decisão e, como tal, variável, 

não determinado: pode ser mudado por uma nova decisão. O direito moderno é direito 

contingente”.555  

Desta forma, o direito reduz a instabilidade por meio da certeza jurídica. 

 
551 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 211. 
552 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 212. 
553 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 215. 
554 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 215. 
555 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 215. 
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“Quando se criam direitos, por meio de programas condicionais, gera-se certeza e 

segurança no que se refere à orientação de condutas. Ao se produzirem tais 

expectativas, entretanto, aumentam-se a complexidade e os elementos internos do 

sistema jurídico”556, pois “ao se abrir cognitivamente para as demandas dos outros 

subsistemas sociais, o direito se apresenta altamente receptivo à complexidade 

presente no seu exterior”.557 

 A questão que se coloca é esta: será possível reduzir a contingência produzida 

pela abertura cognitiva? De que forma? 

 A seleção das expectativas normativas, tendente a reduzir a complexidade 

apontada, opera-se através de um código comunicativo sui generis, binário 

(lícito/ilícito), próprio e exclusivo do sistema jurídico, como muitas vezes aqui revelado. 

“Esta é a forma como o sistema jurídico se fecha operativamente, vale dizer, mantém 

sua identidade diante da abertura cognitiva. A abertura cognitiva é possível 

unicamente porque o sistema jurídico encontra-se, pelo seu código, fechado no âmbito 

das suas operações”.558  

 Gera-se certeza a partir da variabilidade das expectativas normativas, 

estabilizando-se estas pelo código dual (lícito/ilícito). Com isso, viabiliza-se a decisão 

judicial, o que diferencia o direito dos demais subsistemas sociais. No entanto, o 

código “não atua como um valor unitário jusnaturalista que elimina a incerteza. Não é 

um substituto da antiga capacidade de verdade”, podendo-se afirmar que o direito 

moderno se constitui num “sistema fechado operativamente (código) e aberto 

cognitivamente (programas condicionais)”.559  

No contexto deste estudo, tem-se afirmado que a incerteza judicial se dá pelo 

fato de os juízes se acreditarem autorizados a invocar livremente os “princípios” (ou 

melhor, talvez, a empregarem acriticamente “teorias principialistas”), o que significaria 

a ameaça de uma casuística particularista, eliminando definitivamente a 

 
556 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 216. 
557 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 217. 
558 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 217. 
559 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 217 e 218. 
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previsibilidade das relações jurídicas.560 Então, a anunciada “certeza da incerteza do 

direito” acaba por produzir inevitável “desconfiança quanto aos critérios de inclusão e 

exclusão na decisão judicial: diante da dualidade do código [lícito/ilícito], há sempre 

dúvidas quanto à efetivação de uma expectativa normativa. Esta desconfiança pode 

ser compensada por sistemas parasitários chamados, por Raffaele De Giorgi, de 

‘redes de inclusão’”.561  Nestas, “o sistema jurídico se autocorrompe e produz certeza 

absoluta: não há o risco da oscilação da decisão judicial. As redes de inclusão são 

sistemas que eliminam completamente a incerteza. As formas de corrupção do código 

do sistema jurídico são os únicos modos de produção de plena certeza”.562 

Dessa forma, é possível que para o incremento dos níveis de incerteza jurídica 

tenham contribuído, além de fatores exógenos ao sistema jurídico – como o aumento 

da complexidade social, por exemplo –, também elementos endógenos. Talvez 

tenham sido estes – os fatores internos – decorrência ou provocados por aqueles. O 

certo, porém, é que o surgimento das escolas pós-positivistas fez deslocar o eixo da 

polêmica, afastando-se a discussão do positivismo de Kelsen e Hart. Entram em cena 

os “princípios”, situados (nesta nova arquitetura) no núcleo do sistema jurídico, 

normas essas alicerçadas na “ideia moral de retidão e que não são propriamente 

‘postas’, mas ‘encontradas’”.563  

Parte da discussão reside na definição do limite da discricionariedade 

judicial564, na extensão criativa do que se convencionou denominar “direito judicial”. 

Um exemplo retirado de Dworkin dá dimensão à controvérsia. No conhecido caso 

Riggs versus Palmer565, Elmer (Palmer) figurava como herdeiro do avô, sendo o maior 

beneficiário de sua fortuna. Como o velho avô (Riggs) conhecera e passara a conviver 

com uma moça mais jovem, temeu Elmer ser excluído do testamento e por isso 

 
560 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 38. 
561 DE GIORGI, Raffaele. Prefácio ao livro de GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza 
e incerteza. Horizontes críticos para a teoria dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013. GONÇALVES, 
Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito GV. Vol. 2. Jan-Jun 
2006, p. 219. 
562 GONÇALVES, Guilherme Leite. Os paradoxos da certeza do direito. São Paulo: Revista Direito 
GV. Vol. 2. Jan-Jun 2006, p. 219. 
563 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 16. 
564 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 48. 
565 Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506 (1889). 
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efetuou um “cálculo legal” de “custos e benefícios”. No ano de 1882, resolveu Elmer 

assassinar o avô por envenenamento, concluindo que, cumprida a pena de prisão, 

herdaria o que lhe fora testado. O caso foi levado à alta Corte de Nova Iorque para 

decidir se Elmer poderia ou não continuar a ser herdeiro do avô. Os Magistrados 

entenderam que, diante da ausência de lei expressa, Elmer Palmer poderia herdar a 

fortuna daquele que deliberadamente matara. Essa, afinal, era a “regra do jogo”. Ou 

seja, não havia exigência para comportamento diverso de Elmer em “lei ou 

regulamento”. A questão foi submetida à Corte de Apelações de Nova Iorque, a qual, 

no ano de 1889, por maioria de votos, negou o direito de Elmer a receber a herança. 

O Juiz Gray utilizou o seguinte argumento legalista: inexiste na lei qualquer disposição 

que impeça Elmer de receber a herança deixada pelo testador assassinado. Trata-se, 

diga-se com simplicidade, de uma interpretação literal. Doutro lado, o Juiz Earl, 

conduzindo os votos vencedores, julgou a questão com base nos princípios gerais do 

direito e de justiça que tal decisão deve seguir. Basicamente, afirmou que a ninguém 

é permitido aproveitar-se de sua própria torpeza. De fato, disse ele, desconsiderar a 

vileza de Elmer significaria prestigiar o crime e, mais, consistiria num claro recado à 

sociedade de que comportamentos dessa natureza, praticados nos limites do conceito 

de “tipo legal fechado” aplicado também para o direito civil, são aceitos pelo sistema 

de justiça. Esse direcionamento sepultaria a ideia maior de teleologia, de sistema, de 

justiça, de máximas gerais e fundamentais de Direito que admitem o enriquecimento 

espúrio a partir da prática do próprio mal pelos lesantes. Corromperia as leis universais 

e as políticas públicas delas derivadas hoje em uso nos países civilizados.566 No caso 

Palmer, a aplicação do princípio veio para colmatar a ausência de previsão legislativa 

para impor a Elmer sanção não prevista na lei (positiva) de então (perda do direito de 

herança). 

A contar de Dworkin, aprofundou-se também o debate acerca dos poderes 

decisórios conferidos aos juízes, com a aplicação dos princípios nos chamados “casos 

difíceis”. Nesse andar, refere-se a contribuição de Dworkin, o qual situou os princípios, 

como dito, no centro de uma crítica frontal à concepção do direito que ele mesmo 

caracterizou como “modelo de regras”. Essa concepção dominante (o “modelo de 

regras”) compreendia o direito como “um conjunto de regras convencionais, que valem 

não por seu conteúdo, mas por haverem sido criadas por órgãos dotados de poder 

 
566  DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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normativo”.567  

Abria Dworkin espaço, assim, a um “modelo de regras mais princípios” (r+p), 

possibilitando a solução dos denominados “casos difíceis”, chamando ele a atenção 

para o modo como se dá o funcionamento “dos processos de interpretação e 

argumentação jurídica”.568  Para este autor, seria o direito o “produto de uma prática 

interpretativa e argumentativa”569, ocorrendo a incorporação explícita de princípios e 

valores à Constituição, com efeitos irradiantes não apenas sobre o processo 

legislativo, como também sobre a interpretação das leis.570 

Entende Laporta, nesse ponto, que os problemas de incerteza que afligem o 

direito em nossos dias se “agravam porque, aos efeitos negativos que tem ‘a 

compulsão à criação incessante de normas jurídicas’ em termos de produção de 

‘casos difíceis’, se une uma compulsão adicional à exagerada apelação aos princípios 

como algo distinto das regras”.571 

 O tema ainda aberto a enfrentar é este: haverá legitimidade abundante a 

justificar decisões desiguais, mas contemporâneas e discutidas sob as mesmas bases 

materiais (geográfica, histórico-cultural etc.), a casos idênticos? É correto dizer que 

duas ou mais decisões são igualmente válidas e autênticas para a resolução da 

mesma hipótese fática? E, numa perspectiva mais consentânea com a abordagem da 

responsabilidade civil aqui estudada, como são eleitos os juízos causais dentro de 

uma classe de condicionantes que incluem ingredientes contrafatuais? Para erigir a 

condicionante em causa é necessário que se trate de um elemento que complete um 

conjunto suficiente para o resultado?572 

Consigna a doutrina brasileira “uma inundação de novos danos ressarcíveis, 

nada criteriosa, capaz de pôr em risco – em vez de proteger – os próprios fundamentos 

 
567 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 12. 
568 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 13. 
569 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 14. 
570 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 31. 
571 LAPORTA, Francisco J.; MANERO, Juan Ruiz; RODILLA, Miguel Ángel. Certeza y predecibilidad 
de las relaciones jurídicas. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2009, p. 30. 
572 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños: 
reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p. 35. 
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éticos e sociais que deram origem à extensão da responsabilização”573, inaugurando 

“uma nova tábua axiológica, mais sensível à adoção de uma responsabilidade que, 

dispensando a culpa, se mostrasse fortemente comprometida com a reparação dos 

danos em uma perspectiva marcada pela solidariedade social”.574 

Como se observou quando da análise da “incerteza-como-princípio”, acima, foi 

marcante a influência da moral na noção de culpa (do lesante), responsável direta 

pela construção do sistema responsabilizatório inaugurado com o Código de 

Napoleão, “assegurando uma justificativa ética ao próprio dever de indenizar”.575 

Tanto a responsabilidade civil como a responsabilidade criminal “decorrem, a 

priori, de um fato juridicamente qualificado como ilícito ou, em outras palavras, como 

não desejado pelo Direito, pois praticado em ofensa à ordem jurídica”.576 Dessarte, “a 

ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só, na sua essência, é o dever 

jurídico. Em seus aspectos fundamentais há uma perfeita coincidência entre o ilícito 

civil e o ilícito penal, pois ambos constituem uma violação da ordem jurídica, 

acarretando, em consequência, um estado de desequilíbrio social. (...) A diferença 

entre o ilícito civil e o ilícito penal é, assim, tão somente, de grau ou de quantidade”.577 

A conhecida objetivação da responsabilidade civil, resultante das teorias do 

risco (risco integral, risco-proveito, risco-atividade), tinha como propósito facilitar a 

responsabilização do autor do dano, assumindo uma abordagem predominantemente 

focada na vítima, e para isso erodindo os filtros da reparação. Como o sistema 

ressarcitório hoje vigente é, pode-se dizer, misto, isto é, calcado na culpa 

(responsabilidade subjetiva) mas também, em casos sempre mais frequentes, 

admitindo (ou exigindo) a sua dispensa (responsabilidade objetiva), debate-se no caso 

concreto qual das duas hipóteses é aplicável à decisão justa da causa.  

 
573 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. xi (do prefácio de Maria Celina Bodin de 
Moraes). 
574 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 20. 
575 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 15. 
576 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
responsabilidade civil. Vol. III. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 5. 
577 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
responsabilidade civil. Vol. III. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 6. 
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Em não raras oportunidades o que se verifica é uma escolha pouco criteriosa 

(não justificável nem corretamente fundamentada), com o lançar de sombras 

enigmáticas sobre, afinal, qual dos sistemas foi efetivamente eleito para decidir, 

oscilando a manifestação judicial entre argumentos (muitas vezes frágeis) de apelo à 

moral cristã, de um lado, e de outro à objetivação que tudo purifica, como se essa 

opção correspondesse à desnecessidade de fundamentação acerca do método 

adotado pelo julgador. 

Demonstrações eloquentes do exercício da imprevisibilidade jurídica 

(=incerteza) são apresentadas diuturnamente pelos tribunais, os quais amiúde 

renunciam à tarefa de criar e aplicar critérios seletivos para aferição e aquilatação dos 

danos anímicos indenizáveis, por exemplo, rendendo-se ao facilismo superficial da 

“reparação indiscriminada, guiada tão somente pela proteção à vítima”578 em nome de 

uma “solidarização da responsabilidade civil [que] ocorre apenas pela metade”.579 

Do esboroamento da culpa, perpassando pelas “novas” espécies de danos e 

chegando à quantidade indefinida de teorias de causalidade580, o que se observa em 

relação à responsabilidade civil é a sua transformação equivocada em apêndice 

funcionalizado da antiga ideia de justiça distributiva, hoje repaginada como justiça 

social. 

Nesse viés, e ampliando a perspectiva investigatória, mostra-se correto afirmar 

que a procura atávica por estabilidade encontrou na matemática adequado ambiente 

às ingentes necessidades argumentativas requeridas pela filosofia. Com efeito e de 

forma ilustrativa, a geometria euclidiana, isto é, o estudo das formas no espaço581, 

trouxe explicação suficiente às inquietações e dúvidas que cercavam linhas paralelas 

e perpendiculares, triângulos e outras figuras geométricas, conservando seus axiomas 

e teoremas por aproximadamente 2.300 anos. O impacto da certeza matemática fez-

se sentir na filosofia. No final de século XIX, fundadas dúvidas surgiram acerca da 

 
578 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 6. 
579 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 7. 
580 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, p. 52. 
581 BERLINSKI, David. Os elementos de Euclides. Uma história da geometria e do poder das ideais. 
Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p.20. O mais importante livro de Euclides 
denomina-se “Os Elementos”. 
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imutabilidade dos saberes euclidianos, não mais inspirando o autor de “Os Elementos” 

inabalável reverência. Com Hilbert582 deu-se o irromper das geometrias não-

euclidianas583, seguindo-se “a possibilidade de lógicas diferentes da clássica; a 

geometria projetiva contribuiu para que se concebesse a lógica de maneira formal e 

abstrata; o cantorismo conduziu às axiomatizações da teoria de conjuntos e à 

formulação das chamadas lógicas abstratas; e a concepção matemática de Poincaré 

e de outros matemáticos franceses desembocou no construtivismo contemporâneo 

das lógicas intuicionistas”.584  

As ciências matemáticas e computacionais abriram-se a novas expectativas, no 

que foram seguidas pela filosofia. Daí, como já remarcado, o surgimento da teoria das 

possibilidades, desenvolvida por Zadeh, o qual a relaciona à teoria dos conjuntos 

fuzzy.585 Em geral, diz ele, “uma variável pode estar associada tanto a uma distribuição 

de possibilidade quanto a uma distribuição de probabilidade”, pois ambas vêm 

suportadas por funções de conjuntos. A imprecisão, a informação incompleta, a 

vagueza e a incerteza subjetiva586 acerca da ocorrência de eventos são intrínsecas à 

linguagem natural, comenta ele, e por isso devem ser tidas como possibilísticas, não 

 
582 “Em 1899, David Hilbert publicou um livro fininho intitulado Grundlagen der Geometrie”, com o qual 
abalou as estruturas euclidianas. BERLINSKI, David. Os elementos de Euclides. Uma história da 
geometria e do poder das ideais. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p.100.  
583 BISPO, Carlos Alberto F. CASTANHEIRA, Luiz B. SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. Introdução à 
lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
584 Da Costa, em texto no qual  apresenta seu conceito de “quase-verdade”, sublinha que o advento 
das geometrias não-euclidianas representa um dos maiores acontecimentos na história da cultura e, 
até hoje, tais geometrias são motivações heurísticas ou analógicas para a construção das lógicas não-
clássicas. Costa, N. C. A. da & Bueno, O. 2007. Quasi-Truth, Paraconsistency and the Foundations of 
Science. Synthese 154: 383-99. 
https://pdfs.semanticscholar.org/0839/277ef757b5e766b352dd54d825543569d120.pdf. Aceso em 
06/03/2018. 
585 Entende-se por fuzzy a situação em que não é possível responder simplesmente "sim" ou "não". 
Mesmo havendo informações necessárias sobre o ponto a decidir, dizer algo que se coloca entre os 
extremos "sim" e "não", como "talvez" ou "quase", pode ser mais apropriado. “Um exemplo disso era 
considerar o período meia-idade que começa em 35 anos e termina em 55 anos (MUKAIDONO, 2001). 
Utilizando a lógica tradicional, uma pessoa com 34 anos só iria pertencer a esse grupo após completar 
seu 35º aniversário. Desse modo uma pessoa que tenha 56 anos não faria parte de tal grupo. A lógica 
difusa é uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral, descritas em linguagem 
natural e convertê-las para um formato numérico, de fácil manipulação”. RIGNEL, Diego Gabriel de 
Sousa. CHENCI, Gabriel Pupin. LUCAS, Carlos Alberto. Uma introdução à lógica fuzzy. Revista 
Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica. Vol. 1, n. 01. 2011, p. 17-28. 
Disponível em http://www.logicafuzzy.com.br/wp-
content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf. Acesso em 19/03/2019. 
586 “O gerenciamento da ambiguidade (incerteza) leva a regras particularmente importantes. A 
incerteza de informação no conhecimento básico induz à ambiguidade nas conclusões”. LANZILLOTTI, 
Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para reconhecimento 
de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.25.   

https://pdfs.semanticscholar.org/0839/277ef757b5e766b352dd54d825543569d120.pdf
http://www.logicafuzzy.com.br/wp-content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf
http://www.logicafuzzy.com.br/wp-content/uploads/2013/04/uma_introducao_a_logica_fuzzy.pdf
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probabilísticas587. Não se aspira a uma certeza plena, nem tampouco pretende-se 

uma certeza matemático-probabilista, mas a medida possível da ocorrência de um 

dado evento (verificada em função do grau de pertinência588 àquele conjunto). O 

possível, então! 

A lógica fuzzy alberga a teoria das possibilidades justamente por possuir, reitere-

se, “notável capacidade de lidar com informações incompletas, imprecisas, incertas e 

ambíguas.  Sua essência está em dotar cada elemento de um grau de importância. É 

descritiva, pois trabalha com funções de pertinência. Por isso se diz contraposta à 

lógica aristotélica de exclusão (é ou não é), que possui característica de prescrição 

normativa e racional.”589  

A possibilidade, assim como a probabilidade pouco antes dela, ingressará no léxico 

jurídico causal nas hipóteses de dano ambiental, quando presente incerteza factual 

ex ante, fortificando o fadigado princípio da precaução, quando atuante a função 

preventiva da responsabilidade civil. 

No próximo capítulo, estudar-se-á a aplicação da possibilidade causal à 

responsabilidade pelo dano ambiental, discutindo-se a necessidade de criação de um 

regime ressarcitório específico para tanto. 

 

 

 
587 ZADEH, L. A., Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility, Fuzzy Sets and Systems, 1978, 
p.3-28. Disponível em https://doi.org/10.1016/S0165-0114(99)80004-9. Acesso em 30/06/2018. 
588 “Inferências  são indispensáveis para estabelecer conexões entre aquilo que se diz, aquilo que já 
foi dito e tudo o que ficou subjacente na condição de pressuposto ou subentendido (busca-se uma 
escala que permite tomar decisões sobre a pertinência, estimando-se funções que estão afeitas ao 
tema da possibilidade (leva ao possível, não ao provável)”. LANZILLOTTI, Regina Serrão. 
LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para reconhecimento de padrão. 
Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.18. 
589 LANZILLOTTI, Regina Serrão. LANZILLOTTI, Haydée Serrão. Lógica fuzzy: uma abordagem para 
reconhecimento de padrão. Jundiaí: Paco Editorial, 2014, p.17. Relembre-se que “as regras 
fundamentais do pensamento válido assumem 3 princípios básicos: 1) princípio da IDENTIDADE: toda 
proposição é idêntica a si mesma – P é P; 2) princípio da NÃO CONTRADIÇÃO: uma proposição não 
pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo – não (P e não P). 3) princípio do TERCEIRO EXCLUÍDO: 
toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir – P 
ou não P (ou exclusivo)”.   A fuzzy afasta-se do princípio do terceiro excluído, justamente por admitir 
valores entre as assertivas verdadeiro/falso, 0 e 1. BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, 
Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011, p.4. 

https://doi.org/10.1016/S0165-0114(99)80004-9
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CAPÍTULO 3 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 

3.1 A EMERGÊNCIA DO ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO  

Um dos paradoxos do mundo presente reside no fato de ter a democracia de 

massas reduzido a participação do cidadão-eleitor, quando muito, ao formal ato de 

votar, esgotando aí sua capacidade de envolvimento e coesão. É, certamente, muito 

pouco para a efetiva criação e manutenção de laços de solidariedade, indispensáveis 

à formação do senso de pertencimento que deve singularizar a humanidade, tornando 

seus membros parte do todo, da sociedade-nação e da sociedade-mundo. 

Por outro lado, e aí a contradição, estar-se-ia concomitantemente vivendo a era 

dos direitos sociais, “marcada pelo sentimento do entitlement, isto é, pela noção, de 

cada indivíduo, de estar qualificado para reivindicar uma segurança mínima na vida, 

um padrão mínimo de conforto”.590  

 A proteção e a preservação do meio ambiente e a reparação de danos 

ambientais591 numa época singularizada por incertezas, verdades592 científicas 

transitórias, esboroamento do que é sagrado593 e crescente complexidade594 parecem 

 
590 FARIA, José Eduardo. KUNTZ, Rolf. Qual o futuro dos direitos? Estado, mercado e justiça na 
reestruturação capitalista. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 19. 
591 Comenta Gabriel Ferrer, com propriedade, não ser a questão ambiental mais um assunto, tendo-
se transformado, na verdade, no “principal desafio atual da humanidade”. FERRER, Gabriel Real. El 
derecho ambiental y el derecho de la sostenibilidad. In: PNUMA. Programa regional de capacitacion 
en derecho y políticas ambientales. 2008. Disponível em: http://www.pnuma.org/deramb/documentos. 
Acesso em: 03/02/2019. 
592 “Verdades irracionais podem ser mais perigosas que equívocos racionais”. BOSSELMANN, Klaus. 
O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.18. 
593 Para Ferry, “sagrado é aquilo pelo qual podemos nos sacrificar”. FERRY, Luc. Família, amo vocês: 
política e vida privada na era da globalização. São Paulo: Objetiva, 2008. No contexto deste trabalho, 
quer-se com isso indicar que a proteção do meio ambiente exigirá, obrigatoriamente, sacrifícios de 
todos, para que se possa sobreviver. 
594 Inclusive e principalmente no que tange ao tema ambiental. Comenta Cordobera, a propósito, que 
“os sistemas ecológicos são demasiados complexos para serem analisados mediante simples séries 
causais CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p.35. 
Conforme Nightingale, “embora haja esforços concertados para prever, mitigar e gerenciar a mudança 
ambiental, também é cada vez mais claro que os processos socioambientais são inerentemente 
incontroláveis e amplamente imprevisíveis”. NIGHTINGALE, Andrea J. The socioenvironmental 
state: political authority, subjects, and transformative socionatural change in an uncertain world. 
Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authori

https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authority_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world
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estar a exigir mais do indivíduo595, da sociedade e do Estado.596 Como, porém, 

compatibilizar o vindicado pela urgência da vida diante da falência do monopólio 

normativo estatal, uma vez que “o direito possui, fundamentalmente, a função de 

servir”?597  É possível a convivência do hedonismo que matiza nosso individualismo 

mais egoístico com a premência ecológica598 de temas como o que afeta os milhões599 

de refugiados ambientais600 (também denominados ecorrefugiados), dos 

 
ty_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world. Acesso em 
05/07/2019. 
595 “Em ligação com o intervencionismo estatal, nos domínios do econômico e do social, gera-se uma 
tendência social ao direito privado. Esta tendência social aspira à realização de uma ordenação jurídica 
objetivamente justa nas relações entre os contratantes – de uma justiça efetiva que supere e torne 
inócua a desigualdade fatual das partes e a diversidade do seu poder real de negocias”. PINTO, Carlos 
Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1999, p.98. E se assim é nos contratos – busca da justiça e efetividade –, mais ainda deve ser 
nos atos ilícitos ambientais. 
596 “O Estado continua a ser um ator importante na política ambiental, e novas formas, regras e 
processos de governança ambiental estão surgindo para revitalizá-lo como autoridade pública na 
tentativa de governar um mundo em mudança”. NIGHTINGALE, Andrea J. The socioenvironmental 
state: political authority, subjects, and transformative socionatural change in an uncertain world. 
Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authori
ty_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world. Acesso em 
05/07/2019. 
597 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.65. 
598 Ecologia, anota Bosselmann, tem origem na palavra grega oikos (eco), que significa “casa, 
guardião da casa”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 39. 
599 “O ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - prevê que entre 200 e 
250 milhões de jovens e adultos se converterão em eco-refugiados, por força de alterações climáticas, 
nos próximos 30 anos. Uma visão semelhante é a do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática, criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o já mencionado Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), para o qual os réfugiès de l’environment logo estarão 
em número superior ao dos refugiados políticos”. LEAL, César Barros. Breves notas sobre os 
refugiados ambientais e seu desafio na contemporaneidade. In TRINDADE, Antônio Augusto 
Cançado. LEAL, César Barros Leal (Coord.). Direitos humanos e meio ambiente. Fortaleza, 2017. 
Disponível em: http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-
humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf, p. 77-92. Acesso em 25/06/2019. 
600 “A expressão refugiado ambiental foi criada nos anos 70 por Lester Brown e ganhou notoriedade 
em 1985 com o relatório Environmental Refugees, escrito pelo professor egípcio Essam Ei-Hinnawi, do 
Egyptian National Research Centre, no Cairo, e apresentado para o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente, na Conferência das Nações Unidas, em Nairóbi, África. Consoante dito relatório, 
refugiados ambientais são “aquelas pessoas que se viram forçadas a sair de seu habitat tradicional, de 
maneira temporária ou permanente, devido a uma alteração ambiental (natural e/ou suscitada pelo 
homem) que põe em perigo a existência e/ou afeta a qualidade de suas vidas”, agregando-se que por 
“alteração ambiental” se deve compreender qualquer mudança física, química e/ou biológica no 
ecossistema que o “modifica” temporária ou permanentemente, sendo inapropriado à vida humana. 
Não existe um consenso quanto à melhor denominação dos refugiados ambientais, expressão 
rechaçada, v.g., pelo ACNUR e pela Organização Internacional da Migração (IOM), que preferem dizer 
“pessoas ambientalmente deslocadas” (para indicar “aquelas pessoas deslocadas em seu próprio país 
ou que se deslocaram através de fronteiras internacionais devido à degradação, a deterioração ou a 
destruição do meio ambiente”. LEAL, César Barros. Breves notas sobre os refugiados ambientais e 
seu desafio na contemporaneidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. LEAL, César Barros 
Leal (Coord.). Direitos humanos e meio ambiente. Fortaleza, 2017. Disponível em: http://ibdh.org.br/wp-

https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authority_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world
https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authority_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world
https://www.researchgate.net/publication/329565322_The_socioenvironmental_state_Political_authority_subjects_and_transformative_socionatural_change_in_an_uncertain_world
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
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ambientalmente deslocados601, como ocorreu com as vítimas de Brumadinho602 no 

Brasil, dos apátridas ambientais603 ou ainda das espécies não-humanas?604 De que 

forma fazer com que se prefira o debate sobre coisas, na resolução efetiva dos 

problemas ambientais, ao invés de se enfadar na disputa meândrica acerca de 

palavras?605 

 
content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf, p. 
77-92. Acesso em 25/06/2019. 
601 “Não há como confundir o conceito refugiados ambientais com o de deslocados ambientais 
(environmental displaced person), aqueles que permanecem dentro de seu país, sem cruzar a fronteira 
internacional. Hernando Valencia Villa, em seu “Diccionario Espasa de Derechos Humanos”, ao 
esclarecer o significado de deslocamento interno, diz: “Fenômeno migratório violento no qual milhares 
de indivíduos se veem obrigados a abandonar suas terras ancestrais ou lugares habituais de residência 
e trabalho para assentar-se de má maneira em outras regiões do mesmo território nacional”. Um estudo 
apresentado em 2014, na Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais, da Universidade 
Nacional de Rosário, província de Santa Fé, Argentina, no qual se analisaram os casos de Haiti (número 
168 no Índice de Desenvolvimento Humano) e Japão (posto número 20 do ranking), mostra que 
“aqueles habitantes de países cujo IDH era baixo no momento da catástrofe tendem a se converter em 
refugiados ambientais, sendo que em países com alto IDH os cidadãos optam pelos deslocamentos 
internos” tendo a seu favor a proteção prevista em “Os Princípios Reitores dos Deslocamentos Internos 
de 1998””. LEAL, César Barros. Breves notas sobre os refugiados ambientais e seu desafio na 
contemporaneidade. In TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. LEAL, César Barros Leal (Coord.). 
Direitos humanos e meio ambiente. Fortaleza, 2017. Disponível em: http://ibdh.org.br/wp-
content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf, p. 
77-92. Acesso em 25/06/2019. 
602 Veja-se a oportuna observação de Bosselmann: “Sempre que muito dinheiro está em jogo, a 
fertilidade dos solos, a diversidade da vida e a estabilidade do clima aparecem como um luxo que não 
podemos pagar”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.42. 
603 “Existe um grupo de pessoas apátridas, isto é, que não possuem vínculo de nacionalidade com 
qualquer Estado, e que tal condição deve-se a questões ambientais: quando um determinado território 
nacional soberano originário deixa de existir, como é o caso dos pequenos Estados insulares que já 
desapareceram e que irão possivelmente desaparecer nos próximos anos, segundo estudos científicos, 
em razão das mudanças climáticas e aumento do nível das águas dos mares. (...) Em sentido parecido, 
Walter atenta para o fato de que em menos de uma geração, 150 milhões de pessoas serão forçadas 
a se deslocar de suas casas pelo aumento do nível do mar e outras manifestações das mudanças 
climáticas”.  GRUBBA, Leilane Serratine. CADORE, Caroline Bresolin Maia. Desenvolvimento 
humano e apatrídia ambiental: um novo problema humanitário a ser enfrentado. In TRINDADE, 
Antônio Augusto Cançado. LEAL, César Barros Leal (Coord.). Direitos humanos e meio ambiente. 
Fortaleza, 2017. Disponível em: http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-
Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf, p. 111-132. Acesso em 25/06/2019. 
604 “As espécies não humanas são dignas de considerações morais, porque membros da comunidade 
da vida com valor intrínseco e com valor instrumental”. “A preocupação da ética ecológica é levar o 
mundo não humano para a comunidade da justiça para que não seja necessário confiar inteiramente 
em maiorias democráticas para a proteção ambiental”. “Entidades não humanas podem ser 
consideradas como pessoas – uma empresa, por exemplo –, mas os seres vivos não humanos não 
podem”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.61, 114 e 
121. 
605 TORRES, Adelino. A economia como ciência social e moral.  Episteme. Lisboa: UTL: jun./jul. 
1998, n.2, p.95-122. 

http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44600-Portugu%C3%AAs-Direitos-humanos-e-meio-ambiente.indd_.pdf
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 No capítulo que se inicia, e para responder seriamente a essas interrogações, 

será discutida a emergência606 do propósito estatal diante da fundamentalidade do 

direito ambiental, analisando-se a conveniência e adequação em se adotar um regime 

ressarcitório especial à reparação e prevenção do dano ecológico. 

 Para tanto, uma primeira advertência útil é apresentada por Canotilho sobre as 

proporções de um desejável Estado de Direito do Ambiente (Umweltrechts-staat). 

Anota ele que a expressão “dá guarida às exigências de os Estados e as comunidades 

políticas conformarem as suas políticas e estruturas organizatórias de forma 

ecologicamente autossustentada”, sublinhando, porém, que este Estado Ambiental 

“terá de ser um Estado de Direito” para afastar-se de fundamentalismos que, por “amor 

ao ambiente, resvalassem para formas políticas autoritárias e até totalitárias com 

desprezo das dimensões garantísticas do Estado de Direito”.607 

Várias são as fórmulas utilizadas para qualificar o Estado de Direito Ambiental, 

como, por exemplo, Estado de Bem-Estar Ambiental, Estado Constitucional Ecológico, 

Estado de Direito Ecológico, Estado do Ambiente, Estado Ambiental608, Estado Verde, 

Estado Sustentável e Estado Socioambiental.609  

Optou-se, neste texto, por adotar a expressão Estado Socioambiental de 

Direito, por sintetizar “tanto as conquistas do Estado Liberal e do Estado Social quanto 

as exigências e valores que dizem respeito ao assim designado Estado 

Socioambiental de Direito contemporâneo”.610 Neste, o desafio ambiental é colocado 

 
606 Emergência essa que resulta não só do aumento da expectativa de vida, mas do “crescimento 
significativo da utilização de matéria e de energia para atender às necessidades da sociedade”.  
BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2ed. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006, p.13. 
607 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de direito. Cadernos Democráticos, Lisboa: Gradiva 
Publicações, n. 7, 1999, p.17. 
608 JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.1. 
609 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.27. “Hölse chega até mesmo a tratar da 
necessidade de conformação de um Estado Ecológico de Direito”.  SARLET, Ingo Wolfgang. 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.137. 
610 “Em vista de tais considerações, é possível destacar o surgimento de um constitucionalismo 
socioambiental (ou ecológico, como preferem alguns) – ou, pelo menos, da necessidade de se construir 
tal noção –, avançando em relação ao modelo de constitucionalismo social, designadamente para 
corrigir o quadro de desigualdade e degradação humana em termos de acesso às condições mínimas 
de bem-estar”. FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e mínimo 
existencial (ecológico?): algumas aproximações. In: Estado socioambiental e direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.13. 
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lado a lado com os dramas da desigualdade social e com a negação dos direitos 

sociais mais comezinhos à imensa maioria da população611, notadamente em países 

pobres, o que pode servir de agravamento da degradação ambiental.612 

Conforme Gonçalves, a inclusão da proteção do meio ambiente havida na Carta 

Política brasileira em 1988613 confere-lhe status nuclear, espraiando-se por todo o 

sistema, “alicerçando a interpretação, integração e aplicação normativa e dos demais 

institutos e arranjos jurídicos”.614 

A inegável autonomização615 constitucional do bem ambiental frente a outros 

direitos fundamentais, comenta Carvalho, “demonstra a importância da proteção do 

meio ambiente e seus processos ecológicos essenciais, sem a necessidade de 

 
611 Não há dúvidas que se pode, aqui, estender a discussão subjacente à dignidade humana, “conceito 
valioso, com importância crescente na interpretação constitucional, e que pode desempenhar um papel 
central na fundamentação de decisões envolvendo questões moralmente complexas”. BARROSO, Luís 
Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção 
de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução Humberto Laport de Mello. 3 
reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p.11. 
612 No Brasil, foi seguida a escola norte-americana para conceituação jurídica de meio ambiente, 
encampando “elementos naturais em sentido estrito (fauna, flora, solo, águas, ar, clima etc.), os 
aspectos paisagísticos e o meio ambiente criado pelo ser humano em âmbito cultural, econômico e 
social. (...) [havendo] forte relação entre a proteção ecológica e a proteção social, inclusive sob um 
marco jurídico socioambiental”. SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: 
introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.309 e 313. Pode-se dizer terem os 
autores assumido uma abordagem ambiental (fraca), e não ecologista (forte) do tema. Veja-se nesta 
passagem do texto: “No caso do Direito Ambiental, assume relevo a disputa entre “antropocentristas 
ecológicos (ou moderados)” e “biocentristas (ou ecocentristas)””. SARLET, Ingo Wolfgang. 
FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.141. Comenta Bosselmann que a sustentabilidade pode ser forte e fraca: “a 
abordagem ecologista, chamada de forte, critica o crescimento e favorece a sustentabilidade ecológica. 
Já a abordagem ambiental (fraca) pressupõe a validade do crescimento e coloca em paridade de 
importância a sustentabilidade ambiental, a justiça social e a prosperidade econômica. A diferença entre 
elas não é só gradual, mas fundamental”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. 
Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p.47. 
613 “No Brasil, ao invés de afirmar a CF/88 o “uso social da propriedade”, poderia ter adotado a 
expressão “uso ecologicamente apropriado da propriedade” ou “uso ecológico da propriedade” ou “uso 
sustentável da propriedade”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando 
direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.42. 
614 GONÇALVES, Mariana Berardinelli Vieira Braz. Função socioambiental da propriedade como 
corolário do Estado Socioambiental Democrático de Direito brasileiro.  Revista Direito Ambiental e 
Sociedade, Caxias do Sul, v. 7, n. 1, p. 89-119, jan./jun. 2017. De acordo com Vera Lúcia Jucovsky, o 
direito ambiental “constitui ciência autônoma e está inserido nas Constituições de grande parte dos 
modernos Estados de Direito”. JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por 
danos ambientais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.1. 
615 Sobre a autonomia da lesão ambiental, destaca Torres ser ela autonomamente “configurável, ao 
lado das lesões nas pessoas e nas coisas derivadas de lesões no ambiente, (...) como violação daquele 
direito subjetivo, a que corresponde uma específica responsabilidade, que é independente da que 
respeita aos danos provocados nas pessoas e nos bens". TORRES, Mário. Ambiente - bem 
jurídico/legitimidade, in Centro de Estudos Judiciários, Textos - Ambiente, Lisboa, CEJ, 1994, p.451. 
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repercussões antropocêntricas ou sem servir este apenas para a defesa indireta de 

outras dimensões de direitos fundamentais, tais como saúde e propriedade”.616 

Encadeando a noção de Estado Socioambiental com a essencial 

universalidade dos direitos humanos e da dignidade humana, destaca Bosselmann 

serem estes, em princípio, “seguidos independentemente da diversidade cultural 

mundial”. Mas nisto não há unanimidade617, afirma. Já no que toca ao Direito 

Ambiental, sustenta sua natureza global, apesar e acima de qualquer identidade 

cultural. Por isso, comenta, constitui-se o meio ambiente no “maior unificador da 

humanidade, ao menos no senso de uma preocupação compartilhada”.618 Dessa 

forma, o meio ambiente acaba inelutavelmente por integrar o processo histórico de 

desenvolvimento de novos temas sociais. A “dimensão ambiental é incorporada aos 

discursos e práticas sociais”, num movimento que se pode descrever como “processo 

de ambientalização".619 

De fato, a construção e incorporação do tema ambiental como uma questão 

social havida nos anos 1980 fez “deslocar o debate do nível teórico para o das 

relações sociais”, o que exigiu uma “nova formulação legal”.620  

Em tosco dizer, passou-se assim, após os fortes impactos das duas Grandes 

Guerras que emolduraram o século XX, de um Estado mínimo, com ares liberais, para 

um Estado com marcada participação na vida social – o welfare state –, no qual se 

distingue a proteção dos vulneráveis e surge a figura do Estado prestamista, de forte 

viés social, cujo centro nervoso gira em torno da dignidade humana. O Estado de 

 
616 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.29. 
617“Dada a diversidade das tradições culturais e suas eventuais rivalidades, o princípio universalmente 
aceito do direito humano está, na melhor das hipóteses, apenas emergindo”. BOSSELMANN, Klaus. O 
princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 21. 
618 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 21. 
619 LOPES, José Sérgio Leite. A "ambientalização" dos conflitos sociais. LOPES, José Sério Leite 
(Coord.) A ambientalização dos conflitos sociais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 17-38. 
620 LIMA, Rosirene Martins. SHIRAISHI NETO, Joaquim. Socio-environmental conflicts : 
environmental law as an instrument for legitimizing the actions of public authorities an 
intervention in Jardim Icaraí, Curitiba, PR. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2015000200009&script=sci_arttext. Acesso em 
01/07/2019. Corroborando esse entendimento, confira-se: “Segundo doutrina alemã, o Direito 
Ambiental é um direito novo que nasceu no século XX, não possuindo história antes da década de 
1970”. SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos 
e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.151. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-753X2015000200009&script=sci_arttext
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Direito Socioambiental daí derivado estaria, pois, “no estágio avançado em que as 

noções de respeito aos direitos humanos e a proteção ambiental caminhariam de 

forma conjunta”.621 

Neste Estado Socioambiental de Direito resta alcançada a garantia de um 

“direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como forma de concretização do ideal 

de dignidade da pessoa humana”.622 Portanto é ele, o Estado Socioambiental, mais 

que meramente um Estado Ecológico, um Estado Ambiental ou um Estado Social, 

possuindo um contexto ampliado, no qual a sustentabilidade figura como meta-

princípio que deve ser projetado para todos os ambientes.623  

Ademais, como salienta Bosselmann, toda vez que ocorra um dano ambiental, 

o gozo dos direitos humanos é colocado potencialmente em perigo. E justifica: “A 

proteção do meio ambiente é parte vital da doutrina contemporânea dos direitos 

humanos, pois é sine qua non para numerosos direitos humanos (saúde, vida).”624   

Rica discussão é apresentada por Barroso a respeito da disputa entre direitos 

individuais e valores coletivos625, o que aqui interessa vivamente, pois sempre em 

 
621 LINS, Litiane Cipriano Barbosa. Estado Socioambiental: qual a posição dos direitos 
fundamentais neste novo modelo estatal? Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA, Belo 
Horizonte, ano 11, n. 65, set./out. 2012. Conforme Sarlet e Fensterseifer, “identificam-se 3 fases ou 
períodos legislativos da proteção ambiental: 1) fase legislativa fragmentária-instrumental da proteção 
ambiental; 2) fase legislativa sistemático-valorativa da proteção ambiental; 3) fase legislativa da 
“constitucionalização” do direito ambiental”. SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito 
ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.151. 
622 BUCCI, Maria Paula Dallari et al. Direitos humanos e políticas públicas. Disponível em: 
https://docplayer.com.br/16279593-Direitos-humanos-e-politicas-publicas.html Acesso em: 
01/07/2019. “Não resta dúvida de que o direito civil tem como função fundamental assegurar a liberdade 
dos indivíduos, visando ao reconhecimento do agir autônomo para fins de autodeterminação, isto é, o 
seu objetivo primordial é a promoção do desenvolvimento da personalidade humana”.  LEITE, José 
Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p.143. 
623 SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito Fundamental ao meio ambiente do trabalho saudável. Revista 
do TST. Brasília, v. 80, n.1, p. 22-35, 2014. 
624 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.147-8. 
625 “São os interesses e direitos coletivos stricto sensu, definidos pelo Direito brasileiro como "os 
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base". O que os distingue dos interesses e 
direitos difusos: a determinabilidade das pessoas titulares, seja através da relação jurídica-base que as 
une (membros de uma associação de classe ou ainda acionistas de uma mesma sociedade), seja por 
meio do vínculo jurídico que as liga à parte contrária (contribuintes de um mesmo tributo, prestamistas 
de um mesmo sistema habitacional ou contratantes de um segurador com um mesmo tipo de seguro, 
estudantes de uma mesma escola etc.)". Têm eles o seguinte perfil: a) transindividualidade real ou 
essencial restrita (limitada que está ao "grupo, categoria ou classe de pessoas"); b) determinabilidade 
dos sujeitos; c) divisibilidade externa e indivisibilidade interna (possibilidade de apartar aquilo que 
pertence aos membros do grupo, categoria ou classe e o que é domínio de sujeitos alheios; impossível 

https://docplayer.com.br/16279593-Direitos-humanos-e-politicas-publicas.html
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pauta o tamanho da necessidade do sacrifício individual e presente em favor de um 

suposto bem-estar coletivo futuro, incluindo as próximas gerações626 e o planeta 

mesmo.627 

A dignidade humana628, ressalte-se, é incorporada às constituições da Europa 

somente a partir da primeira metade do século XX, corolário das necessidades sociais 

pós-guerra, conectadas com as questões econômicas629, objetivando a proteção do 

indivíduo em sua dimensão antropológica630 relacional631, quer dizer, aquela que trata 

do ser humano com vínculos comunitários.632 

Barroso, ao dissertar acerca do préstimo comunitário da dignidade humana, 

 
tal exercício no contexto interior dos próprios sujeitos agregados); d) disponibilidade coletiva e 
indisponibilidade individual (ou seja, a associação, pode, em princípio, dispor dos interesses e direitos 
decorrentes do associativismo, enquanto que tal possiblidade é negada aos membros do grupo); e) 
relação jurídica-base a unir os sujeitos; f) irrelevância da unanimidade social; g) organização-ótima 
viável; e, h) reparabilidade indireta.” BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos. Insurreição da aldeia 
global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do 
meio ambiente e do consumidor. Disponível em Http://Bdjur.Stj.Jus.Br/Jspui/Handle/2011/8688. Acesso 
em 04/07/2019, p.29. Porém, “a participação pública não assegura, por si mesma, um comportamento 
ambiental responsável”. CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial 
Reus, 2014, p.46. 
626 “É difícil, senão impossível, fazer suposições sobre as necessidades das gerações futuras. 
Abordagens antropocêntricas são severamente prejudiciais para o desenvolvimento sustentável.   A 
preocupação com todas as formas de vida, não apenas a vida humana, é o melhor guia para o futuro”. 
BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.53-4. 
627 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p. 25, 46-7, 60. Bosselmann 
comenta, no ponto, acerca do “valor intrínseco da natureza”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da 
sustentabilidade. Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p.18. 
628 “A dignidade humana funciona, assim, como fonte de direitos – e deveres – incluindo os não 
expressamente enumerados a Carta. Além disso, (a dignidade humana) possui papel interpretativo do 
direito. Os princípios podem se relacionar tanto com direitos individuais como com interesses coletivos”. 
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p.64. 
629 RIDOLA, Paolo. A dignidade humana e o “princípio liberdade” na cultura constitucional 
europeia. Coordenação e revisão técnica de Ingo Wolfgang Sarlet. Tradução Carlos Luiz Strapazzon 
e Tula Wesendonck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p.49. 
630 Destaca Sarlet que a Constituição de 1988 é claramente antropocêntrica, vez que consagra a 
dignidade humana como princípio basilar. Hoje, há quem mencione o surgimento de um 
“antropocentrismo ecológico” ou alargado. SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito Fundamental ao meio 
ambiente do trabalho saudável. Revista do TST. Brasília, v. 80, n.1, p. 22-35, 2014. 
631 RIDOLA, Paolo. A dignidade humana e o “princípio liberdade” na cultura constitucional 
europeia. Coordenação e revisão técnica de Ingo Wolfgang Sarlet. Tradução Carlos Luiz Strapazzon 
e Tula Wesendonck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p.61. 
632 RIDOLA, Paolo. A dignidade humana e o “princípio liberdade” na cultura constitucional 
europeia. Coordenação e revisão técnica de Ingo Wolfgang Sarlet. Tradução Carlos Luiz Strapazzon 
e Tula Wesendonck. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p.66. 

http://bdjur.stj.jus.br/Jspui/Handle/2011/8688
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comenta vir ele “acompanhado de uma série de responsabilidades (assunção de 

responsabilidades que naturalmente decorrem da participação na vida da 

comunidade)”, exercendo a função de baliza argumentativa quando da interpretação 

e aplicação de direitos particulares plasmados na Constituição. Para além da 

dignidade humana de um indivíduo em particular, é devida a proteção e preservação 

da personalidade humana dos outros na sociedade. “É preciso, portanto, alcançar um 

equilíbrio entre direitos individuais e valores comunitários. Deve-se encontrar um 

conteúdo mínimo para a dignidade humana, apto a garantir sua utilização como 

conceito (jurídico-normativo) significativo e consequente”.633  

Pode-se, adotando ainda a mesma linha ali traçada, observar que os perigos 

da “liberdade dos modernos” reside “no desfrute da nossa independência privada e 

na busca de nossos interesses particulares”, fazendo com que “renunciemos muito 

facilmente ao nosso direito de partilhar do poder político”, o que se pode refletir, 

acrescente-se, no desinteresse pelos temas difusos634 públicos e coletivos, aí incluído 

o ambiente.635  Assim, em resumo imperfeito, tem-se que a disputa elementar pode se 

dar entre os que propugnam uma lógica de custo, calcada no interesse privado, e os 

que defendem uma lógica de eficácia, que projeta o interesse de todos. Daí a 

adequada advertência de Bosselmann de que “caberia ao Estado Socioambiental gerir 

e posicionar suas ações não olvidando que cada geração é non sibi soli atus, i. e., não 

nascida apenas para si, mas nascida para a posteridade”.636 

Nesse andar, destaca Vázquez de Castro637, o direito ambiental configura um 

 
633 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p. 25, 46-7, 60. 
634 “Concepção de origem essencialmente processual, mas hoje categoria unitária aplicável, 
praticamente, em todos os domínios do sistema jurídico, interesses ou direitos difusos são, de modo 
simplificado, aqueles que têm como titulares grandes parcelas de pessoas não representadas 
adequadamente por porta-vozes unívocos e individualizados; é nebulosa sua terminologia, que se 
encontra submersa numa constelação de noções concorrentes. Nos termos da legislação brasileira, 
são os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato".  BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos. Insurreição da aldeia global 
contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio 
ambiente e do consumidor. Disponível em Http://Bdjur.Stj.Jus.Br/Jspui/Handle/2011/8688. Acesso em 
04/07/2019, p. 26. 
635 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p.83. 
636 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 35. 
637 VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis Martínez Vázquez de Castro. Daños medioambientales y derecho 

http://bdjur.stj.jus.br/Jspui/Handle/2011/8688
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direito humano de terceira geração. Seus valores, princípios e normas acham-se 

insculpidos na legislação interna e em instrumentos internacionais que impregnam 

todo o ordenamento jurídico de distintos Estados, influenciando a totalidade dos ramos 

do direito638 e instituições das ciências sociais, nada escapando de sua influência. 

Propriedade, posse, usufruto, servidões, responsabilidade civil e até mesmo a 

prescrição têm sido afetados pela axiologia ambiental. 

Em bom rigor, é importante que se mencione, “os valores ecológicos tomaram 

assento definitivo no conteúdo normativo do princípio da dignidade da pessoa 

humana”, até porque “o seu conteúdo conceitual e normativo está intrinsecamente 

relacionado à qualidade do ambiente (onde o ser humano vive, mora, trabalha, 

estuda)”, podendo-se falar, portanto, de uma “dimensão ecológica639 do princípio da 

dignidade da pessoa humana”.640  

Talvez o legado mais auspicioso do Estado-Providência tenha sido, entre 

outros igualmente importantes, o de lançar as bases do direito ambiental. “Mas com o 

tempo, os Estados legiferantes viram-se impotentes diante da multiplicação das fontes 

materiais do direito e sem condição de deter a diluição de sua ordem normativa gerada 

pelo advento de um efetivo pluralismo jurídico”.641  

 
al silencio.Colección Jurídica General. Monografías. Editorial Reus, S/A, 2015. 
638 Para ter ideia da extensão que a proteção ao ambiente alcança hoje no país, perceba-se que os 
Tribunais têm reinterpretado, em sede penal, a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses 
de dano ecológico. Por todos “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O 
MEIO AMBIENTE. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. ART. 34, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. 
TRANCAMENTO   DA   AÇÃO PENAL, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE.  DESVALOR DA CONDUTA. TIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. 
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Esta Corte entende ser possível a aplicação do princípio da 
insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental 
tutelado (AgRg no REsp 1558312/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 
02/02/2016). Na espécie,  contudo, é  significativo o desvalor da conduta, a impossibilitar o 
reconhecimento da atipicidade material da ação ou a sua irrelevância penal, ante o fato de o  recorrente 
ter sido surpreendido  com  considerável  quantidade de pescado em período no qual,  sabidamente, é 
proibida a pesca, demonstrando a relevância do dano  causado  e o risco criado à estabilidade do meio 
ambiente pela prática notadamente ilícita. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não 
provido. STJ, RO em HC. 2015/0109517-9. DJe 10/05/2017”. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ. Acesso em 02/07/2019. 
639 “A questão crucial é se uma dimensão ecológica deve ser parte da definição da propriedade e da 
soberania”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209. 
640 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.48. 
641 FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica. São Paulo: Malheiros, 1996, p.22-4. 

http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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A perspectiva da justiça ambiental642 apresenta, portanto, “uma vinculação 

direta com a temática dos direitos humanos e fundamentais, bem como com os direitos 

procedimentais que sirvam de instrumento para o acesso de comunidades e 

populações vulneráveis à justiça”.643 

Desta forma, estando constitucionalmente consagrada a defesa ambiental 

como missão indeclinável do Estado, inexiste espaço para discussões que envolvam 

a oportunidade do agir, havendo ainda a necessidade de conformação constante entre 

o atuar e o proteger/preservar. Fica contida, sem dúvida, a liberdade estatal de 

modular a adoção das medidas – “administrativas e legislativas - voltadas à tutela do 

ambiente”. Há, portanto, uma clara “limitação imposta ao Estado-Administrador e ao 

Estado-Legislador, cabendo ainda ao Estado-Juiz fiscalizar a conformidade da 

atuação dos demais poderes aos padrões constitucionais e infraconstitucionais de 

proteção ambiental”. Está patente, pois, o enquadramento da “discricionariedade da 

Administração Pública como benefício da ‘constitucionalização’ da tutela ambiental”. 

Logo, resta vedado ao Estado não agir ou ainda obrar de maneira insuficiente 

(observado o princípio da proporcionalidade) “na proteção do ambiente, pois tal atitude 

estatal resultaria em prática inconstitucional”.644  

 
642 Identifica Bosselmann três facetas daquilo que denomina Justiça Ecológica. Seria ela: 1) 
intergeracional, 2) intrageracional e 3) interespécies, falando ele daí na origem de uma “cidadania 
ecológica”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 22-3. 
643 RAMMÊ, Rogério Santos; ZALAZAR, Caroline. A justiça ambiental e a sua relação com o direito 
socioambiental. Justiça & Sociedade. Revista do Curso de Direito do Centro Universitário Metodista 
IPA. Disponível em:  https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/index. Acesso em 
01/07/2019. 
 “A interlocução entre direito socioambiental e justiça ambiental se dá quando o direito passa a englobar 
demandas por auto-gestão da produção e estilo de vida de grupos e populações, por identidade étnica, 
por autonomia cultural e contra o racismo ambiental”. RAMMÊ, Rogério Santos; ZALAZAR, Caroline. A 
justiça ambiental e a sua relação com o direito socioambiental. Justiça & Sociedade. Revista do Curso 
de Direito do Centro Universitário Metodista IPA. Disponível em:  
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/index. Acesso em 01/07/2019. 
644 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago.   Notas sobre os deveres de proteção do 
estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental. Disponível em: 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf. Acesso em 
04/07/2019. Veja-se, ainda, no mesmo artigo dos autores citados: “A CF88, nos incisos do § 1º do art. 
225, estabelece uma série de medidas de proteção ecológica a serem levadas a efeito pelo Estado, 
consubstanciando projeções normativas de um dever geral de proteção ambiental do Estado inscrito 
no caput do art. 225. Dentre tais deveres mais específicos de tutela ambiental atribuídas ao Estado, 
destacam-se: I) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; II) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III) definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei vedada qualquer utilização que 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/index
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ipa/index.php/direito/index
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf
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Donde se referir, então, aos princípios da garantia do mínimo existencial e, no 

mesmo tom, à proibição de retrocesso socioambiental.645 Esta – proibição de 

retrocesso646 – preserva aguda correspondência com a 

discricionariedade/oportunidade legislativa e sua fiscalização, concorrendo ainda para 

“assegurar níveis normativos mínimos em termos de proteção jurídica do ambiente 

bem como, numa perspectiva mais ampla, de tutela da dignidade da pessoa humana 

e do direito a uma existência digna, sem deixar de lado a responsabilidade para com 

as gerações humanas vindouras”.647 

 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV) exigir, na forma da lei, para 
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V) controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; VI) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; e VII) proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Por fim, deve-se destacar que o rol dos 
deveres de proteção ambiental do Estado traçado pelo §1º do art. 225 é apenas exemplificativo, 
estando aberto a outros deveres necessários a uma tutela abrangente e integral do ambiente, 
especialmente em razão do surgimento permanente de novos riscos e ameaças à Natureza e à 
qualidade de vida”. 
645 “O fundamento mais importante por trás da formulação do princípio da equidade intergeracional 
reside, sem sombra de dúvida, no princípio da proibição de retrocesso. Esse princípio visa a tutelar o 
“mínimo existencial ecológico”, mostrando-se ele estruturando deste contemporâneo Estado 
Socioambiental de Direito. HUPFFER, Haide Maria. WACLAWOVSKY, William Gabriel. GREENFIELD, 
Roberta Cassel. Os princípios do estado socioambiental de direito e sua leitura jurisprudencial. Revista 
do Direito Público, Londrina, v.8, n.1, p.155-176, jan./abr.2013. 
646 “Com efeito, como leciona Canotilho (1998, p. 320-321), o núcleo essencial dos direitos sociais já 
realizado e efectivado através de medidas legislativas [...] deve considerar-se constitucionalmente 
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros 
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa “anulação”, “revogação” ou 
“aniquilação” pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e 
inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado”. HUPFFER, Haide Maria. 
WACLAWOVSKY, William Gabriel. GREENFIELD, Roberta Cassel. Os princípios do estado 
socioambiental de direito e sua leitura jurisprudencial. Revista do Direito Público, Londrina, v.8, n.1, 
p.155-176, jan./abr.2013. 
647 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago.   Notas sobre os deveres de proteção do 
estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental. Disponível em: 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf. Acesso em 
04/07/2019. “Nesta quadra, importa colacionar a lição de HÄBERLE, que, em termos de uma dogmática 
constitucional comprometida com a dignidade e os direitos fundamentais, afirma que na planificação 
dos modelos de Estado de Direito, existe uma “garantia cultural do status quo”, que aponta para 
determinados conteúdos irrenunciáveis para o Estado Constitucional, ou seja, conquistas levadas a 
cabo ao longo da caminhada histórica da humanidade e consolidadas no seu patrimônio jurídico-político 
fundamental não podem ser submetidas a um retrocesso, de modo a fragilizar a tutela da dignidade da 
pessoa humana e dos direitos fundamentais, mas, pelo contrário, objetivam a continuidade do projeto 
da modernidade no sentido de elevar cada vez mais o “espírito humano”. Tal formulação, como é fácil 
perceber, ajusta-se como uma luva à ideia que subjaz ao princípio de proibição de retrocesso 
socioambiental, tendo em vista sempre a busca de uma salvaguarda cada vez mais ampla e qualificada 
da dignidade da pessoa humana e dos correlatos direitos fundamentais, com destaque para os direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA)”. 

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf
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Houve o que se pode descrever como um “esverdeamento do direito”, 

reinserindo-se a discussão da dignidade da pessoa humana no contexto de proteção 

dos bens socioambientais648, com o envolvimento do Estado em novas tarefas para 

responder à reivindicação de solidariedade intergeracional que caracteriza a 

emergência ecológica. Também por isso se afirma ser o direito do meio ambiente o 

mais elaborado dos direitos fundamentais de terceira geração, não havendo, dessa 

forma, como desvinculá-lo da tutela da dignidade humana, uma vez que um ambiente 

saudável e ecologicamente equilibrado configura condição primeira para o efetivo 

desenvolvimento da personalidade humana.649  

 Assim, são atualmente indissociáveis as dimensões social e ambiental, ambas 

contemporaneamente integrantes do eixo medular do princípio da dignidade da 

pessoa humana, constituindo dever deste Estado Socioambiental, em cooperação 

com outros Estados e com a sociedade civil, entre outras indeclináveis obrigações de 

idêntica importância, a aplicação de políticas públicas promotoras da sustentabilidade 

(lato sensu)650 e a garantia da eficácia do princípio do não-retrocesso e da proteção 

suficiente do ambiente, em todas as suas vertentes. 

 Nesse passo, faz-se necessária a investigação e reafirmação da 

fundamentalidade do direito ao meio ambiente, a fim de que lhe seja emprestada a 

devida autoridade impositiva. É o que se dará no item a seguir. 

 

 
648 “Para Marés, os bens socioambientais são todos aqueles que adquirem essencialidade para a 
manutenção da vida de todas as espécies (biodiversidade) e de todas as culturas humanas (socio-
diversidade). Assim, os bens ambientais podem ser naturais ou culturais ou, se melhor podemos dizer, 
a razão da preservação há de ser predominantemente natural ou cultural se tem como finalidade a bio 
ou a socio-diversidade, ou a ambos, numa interação necessária entre ser humano e o ambiente em 
que vive”. KALIL, Ana Paula Maciel Costa. FERREIRA, Heline Sivini. A dimensão socioambiental do 
Estado de direito. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.14, n.28, Janeiro/Abril de 2017, p.329-359. 
649 KALIL, Ana Paula Maciel Costa. FERREIRA, Heline Sivini. A dimensão socioambiental do 
Estado de direito. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.14, n.28, Janeiro/Abril de 2017, p.329-359. A 
parte final do texto de Kalil acima indicado vem baseada nas lições de Ferreira Filho e Ingo Sarlet. 
650 KALIL, Ana Paula Maciel Costa. FERREIRA, Heline Sivini. A dimensão socioambiental do 
Estado de direito. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.14, n.28, Janeiro/Abril de 2017, p.329-359. 
“Uma sociedade pode “escolher falhar”. O fato de que a escolha está no cerne da continuidade faz da 
sustentabilidade um problema de ética”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. 
Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p.27. 
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3.2 PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL E RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR 

DANO ECOLÓGICO: DENSIFICAÇÃO DE UM DIREITO FUNDAMENTAL 

 No Estado Socioambiental, como visto acima, está presente forte vinculação 

entre meio ambiente e dignidade humana651, o que parece indicar a possibilidade (ou 

necessidade) de tratamento normativo diferenciado aos problemas aí enfrentados, 

notadamente no que diz com a responsabilização civil.  

Neste tópico, após serem abordados os princípios que tonalizam o direito do 

ambiente, será verificada a legitimação de sua defendida fundamentalidade652, o que 

poderá contribuir para justificar a criação de um regime jurídico específico, um tanto 

distinto daquele hoje percebido, calcado na (insuficiente) responsabilização objetiva 

do lesante e estribado nas regras de probabilidade causal (e sua inegável relação com 

o princípio da prevenção). 

Princípios, afirma-se, são espécies do gênero normas. Portanto, vêm 

equipados de eficácia e aplicabilidade com vistas à obtenção de efetividade.653 

 
651 Barroso, ao ligar a dignidade humana ao meio ambiente, lastreado em Beyleveld e Broensword, 
anota que, “no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. As coisas que têm preço, podem 
ser substituídas por outras equivalentes. Quando uma coisa está acima de todo preço e não pode ser 
substituída por outra equivalente, ela tem dignidade. Há uma consciência crescente de que a posição 
especial da condição humana não autoriza arrogância e indiferença em relação à natureza em geral. 
Por isso, a dignidade humana que se refere somente aos direitos parece não ser suficiente, daí falar-
se em dignidade humana como restrição, centrada nas noções de deveres e responsabilidades”. 
BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p.71, 89. A jurisprudência 
italiana, de igual maneira, tem levando em consideração as relações existentes entre proteção 
ambiental e garantia da dignidade da pessoa humana, como se infere da sentença n. 85, de 2013, do 
Tribunal Constitucional: “Todos os direitos fundamentais tutelados pela Constituição se encontram em 
uma relação de integração recíproca e, portanto, não é possível identificar prevalência absoluta de um 
sobre os outros. A proteção deve ser sempre sistêmica e não fracionada em uma série de normas não 
coordenadas e em potencial conflito entre si. Se assim não fosse, ocorreria a ilimitada expansão de um 
desses direitos, que se tornaria "tirano" quando em confronto com os outros direitos 
constitucionalmente reconhecidos e protegidos, os quais constituem, juntos, expressão da dignidade 
da pessoa". CONTINO, Massimo Pellingra. Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e 
semplificazione amministrativa   dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124: strumenti ed istituti di 
garanzia tra diritto interno  e normativa europea. Democrazia e Sicurezza. Anno VI, n. IV. Roma Tre 
Università Degli Studi, 2016.  
652 “O tratamento dado ao meio ambiente, pela leitura da Constituição Federal, não se restringe à 
dimensão de tarefa do Estado. Avança, ainda, no sentido de incluí-lo na categoria de direitos e garantias 
fundamentais, análogos ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.151. 
653 SARLET, Ingo Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.18. 
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Formam, diz-se, a ossatura do direito, emprestando-lhe sentido654 e função.655  

Representam valores (políticos, morais) que contêm exigências de justiça e equidade.  

Diferentemente do que se verifica com as regras, princípios não se aplicam na 

modalidade binária (tudo-ou-nada)656, operando numa dimensão de peso. Havendo 

colisão de princípios, considera-se a importância específica de cada um deles naquela 

situação concreta. Configuram, no sentir de Alexy, mandados de otimização657, 

sujeitando-se à ponderação658 e à proporcionalidade. Daí afirmar-se que, a depender 

das circunstâncias, princípios possuem maior ou menor peso. Havendo regras 

específicas para resolução da questão, é desnecessária a convocação do princípio, 

dotado sempre de maior grau de abstração.659  

 
654 “Os princípios nos permitem também entender o Direito – ou os diferentes direitos – não como um 
simples conjunto de pautas, mas como um conjunto ordenado, dotado de sentido”. ATIENZA, Manuel. 
MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. 4 ed. Barcelona: 
Editorial Ariel, 2015, p. 25-6. 
655 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.81. “Costuma-se dizer que os princípios orientam ao legislador para 
que as leis que se ditem se ajustem a eles. Apresentam função essencial à interpretação, como critério 
orientador do juiz ou do intérprete e constituem o fundamento ou razão do sistema”. CORDOBERA, 
Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p. 32. “Incidem os direitos da 
personalidade sobre a vida da pessoa, a sua saúde física, a sua integridade, a sua honra, a sua 
liberdade física e psicológica, o seu nome, a sua imagem, a reserva sobre a intimidade da sua vida 
privada. É este um círculo de direitos necessários; um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera 
jurídica de cada pessoa – o caráter categórico desta asserção só podendo sofrer alguma atenuação no 
respeitante ao direito ao nome, dado o seu caráter não “inato””. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria 
geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.87.  
656 “As regras são aplicáveis à maneira do tudo ou nada. Os princípios operam de maneira diversa, 
possuindo uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão de peso ou importância. Teria o 
princípio força suficiente para gerar uma nova regra que suponha uma sanção previamente não 
prevista? Um ilícito atípico?  ATIENZA, Manuel. MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del derecho. Teoría 
de los enunciados jurídicos. 4 ed. Barcelona: Editorial Ariel, 2015, p. 23. A regra jurídica (definidas como 
a criação de consequências jurídicas diretas) aplica-se em “forma de tudo ou nada”, embora exceções 
possam ser possíveis, enquanto um princípio jurídico “afirma uma razão que milita em uma direção, 
mas não necessita de decisão particular”. O princípio é visto como um padrão que deve ser observado, 
não porque vai assegurar um avanço ou economia, ou situação social considerada desejável, mas 
porque é uma exigência de justiça ou equidade ou outra dimensão da moralidade.  BOSSELMANN, 
Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil 
França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 71. 
657 “Princípios são mandados de otimização com respeito às possibilidades jurídicas e fáticas”. ALEXY, 
Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2001, p.112. 
658 Um bom exemplo da aplicação da técnica da ponderação pode ser extraído, na seara ambiental, 
quando se estudam os pequenos emitentes os kleinemittenten. Como sabido, o resultado lesivo 
ambiental decorre de contribuições causais muito diversas de alguns “grandes emitentes” e de muitos 
“pequenos emitentes” (v.g., automóveis). “Seria absurdo concluir (com base na existência de uma 
responsabilidade solidária) que um “pequeno emitente” deva ser responsabilizado por um dano para o 
qual somente em termos ínfimos contribuiu”. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação 
na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 112. A autora se 
refere, certamente, à ideia de tolerabilidade, que será abordada ainda neste tópico. 
659 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
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Referem Atienza e Manero, por oportuno, que, no sentido de norma geral, 

princípio significa aquela [norma] que regula um caso cujas propriedades relevantes 

são muito gerais. Pode ele vir também redigido em termos particularmente vagos, 

apresentando textura aberta ou construindo conceitos jurídicos indeterminados como, 

p.ex., “abuso de direito”. No sentido de norma programática ou diretriz, estipularia o 

princípio a obrigação de perseguir determinados fins. Mais habitualmente, tem-se 

utilizado a expressão para significar a ideia de valores superiores de um ordenamento 

jurídico. Emprega-se também para exprimir a “norma dirigida aos órgãos de aplicação 

jurídicos e que indicam, com caráter geral, como se deve selecionar a norma aplicável, 

interpretá-la”. Princípios assumem também a dimensão de “regula iuris, enunciado ou 

máxima da ciência jurídica de um considerável grau de generalidade e que permite a 

sistematização do ordenamento jurídico”.660 Mas, advertem os autores, princípios 

podem significar, eventualmente, “algo menos” do que as regras. Assim, por exemplo, 

ao contrário do que se verifica com estas, princípios não permitem economizar tempo 

na hora de resolver uma demanda, pois aqui será necessário um processo de 

ponderação (discussão sobre os pesos dos princípios em colisão no caso concreto). 

Em simples dizer, a regra permite reduzir a complexidade dos processos de 

argumentação, uma vez que não exige ponderação. Além disso, em geral os princípios 

são menos concludentes do que as regras quando utilizados como premissas nos 

argumentos práticos.661  

Diversas são as classificações e vários os princípios do direito ambiental 

apresentados pela doutrina, como por exemplo ex multis, o do federalismo cooperativo 

ecológico662, da dignidade da pessoa humana e sua dimensão ecológica663, da 

 
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Tradução 
Humberto Laport de Mello. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Forum, 2014, p.64. 
660 “Os princípios nos permitem também entender o Direito – ou os diferentes direitos – não como um 
simples conjunto de pautas, mas como um conjunto ordenado, dotado de sentido”. ATIENZA, Manuel. 
MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. 4 ed. Barcelona: 
Editorial Ariel, 2015, p. 25-6. 
661 ATIENZA, Manuel. MANERO, Juan Ruiz. Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos. 4 ed. Barcelona: Editorial Ariel, 2015, p.45. 
662 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Federalismo cooperativo ecológico, 
deveres de proteção ambiental do Estado e licenciamento ambiental: algumas considerações em 
face da Lei n. 140/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 932, jun. 2013. Observe-se, com efeito, 
que o federalismo cooperativo ambiental inclui a denominada repartição vertical de competências 
(atuação conjunta dos entes públicos sobre igual tema, mas com funções distintas). Assim, a LC n. 
140/2011 estimulou, de fato, a adoção efetiva do federalismo cooperativo ambiental, prevendo uma 
gestão descentralizada com respeito à autonomia e competência dos entes federativos. 
663 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
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solidariedade664, da responsabilidade em face das presentes e das futuras 

gerações665, do poluidor-pagador666 e do usuário-pagador667, da inversão do ônus da 

prova ambiental668, do desenvolvimento sustentável669, da função ambiental da posse 

e da propriedade670, da participação pública671, da cooperação nacional e 

internacional672, da não discriminação e do acesso equitativo aos recursos naturais673, 

 
664 CARLI. Ana Alice de. O direito fundamental ao acesso à agua potável e o dever fundamental de 
sua utilização sustentável. UNIMAR – Universidade de Marília. Argumentum Revista de Direito n. 12 
– 2011, p.169-185. 
665 “A defesa do meio ambiente não é atribuída apenas ao Estado, mas a toda a Sociedade. Como 
bem de uso comum do povo, deve ser defendido e resguardado por todos, sem necessidade de invocar-
se a intervenção estatal. Arrola-se entre os direitos difusos, especialmente protegido por ação civil 
pública, nos moldes definidos pela Lei nº 7.347, de 24.07.85. Também não se cuida apenas de um 
direito, mas de um dever. Apenas a participação consciente e responsável das gerações presentes 
poderá ser um instrumento eficaz para que elas próprias e as futuras gerações possam viver um 
ambiente ecologicamente equilibrado. A expressão não tem definição legal. Entretanto, não dá margem 
a dúvidas se buscarmos uma interpretação sistemática, diante das regras seguintes”. MEIRA, José de 
Castro. Direito ambiental. BD Jus STJ. Disponível em https://core.ac.uk/download/pdf/79058140.pdf. 
Acesso em 11/07/2019. 
666 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. 
667 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.85-8. 
668 “Os tribunais alemães, antes da entrada em vigor da UmweltHG (responsabilidade objetiva) já 
admitiam a inversão do ônus da prova (não da causalidade mas) da ilicitude e da culpa com fundamento 
nas dificuldades de prova do lesado. (...) O juiz deve exigir apenas que a vítima prove a aptidão abstrata 
da instalação para causar o dano, atuando então a presunção de imputação. Exigir prova do risco 
concreto significa regressar à impossibilidade de atuação prática do instituto da responsabilidade civil 
no domínio ambiental”. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na 
responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.94-8. 
669 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
670 OLIVEIRA, André Soares. CORTE, Thaís Dalla.  Da função social à função ambiental da 
propriedade: as áreas de proteção permanente e reservas legais no novo código florestal. 
Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=13d763a5838ca85a. Acesso em 
11/07/2019. 
671 Acesso à informação ambiental, acesso à justiça ambiental e educação ambiental. SARLET, Ingo 
Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.114-57. 
672 “Os problemas decorrentes da degradação ambiental têm assumido alcance cada vez mais global, 
tornando premente a soma de esforços dos Estados a fim de evitá-los, impedindo também novos danos 
ao meio ambiente como meio de resguardar as gerações futuras. Essa ação conjunta estatal se faz por 
meio do instituto da cooperação internacional, que encontra na seara ambiental um universo vasto de 
possibilidades e também desafios”. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. AYALA. Patryck de Araújo. 

Cooperação internacional para a preservação do meio ambiente: o direito brasileiro e a convenção de 
Aarhus. Rev. Direito GV, vol. 8 n.1. São Paulo.  Jan./Jun. 2012. 
673 “De fato, Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 são hoje dois conceitos que estão, lado a lado, 
marcando nosso vocabulário desde a última década, mas quais são os princípios norteadores das ações que nos 

levam a crer que podemos implementá-los? Em primeiro lugar, a premissa máxima é a defesa da vida 
com busca constante de qualidade e equilíbrio das relações entre as pessoas e delas com todas as 
formas e manifestações vivas da natureza. A partir desse princípio, podemos buscar um 
desenvolvimento voltado para a justiça social e, integrando o direito de um ambiente saudável a todos, 
para a justiça ambiental que, para o nosso governo, significa que a maioria da população não se 
exponha aos efeitos ambientais negativos das ações políticas e econômicas, tenha acesso equitativo 
aos recursos naturais e às informações relevantes sobre esses recursos, os riscos ambientais e 
processos democráticos de decisão sobre políticas e projetos de sua localidade”. SILVA. Marina. 

https://core.ac.uk/download/pdf/79058140.pdf
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=13d763a5838ca85a
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da proporcionalidade e razoabilidade674, proibição de retrocesso ambiental675, da 

proibição de proteção insuficiente676,  da prevenção677 e da precaução.678 

De toda a estrutura ambiental principiológica apresentada serão abordados, 

aqui, os dois últimos princípios: prevenção e precaução, necessários à compreensão 

do tema proposto. 

Com efeito, como sintetiza Carla Amado ao cuidar dos “nexos de 

probabilidade”, no Estado Liberal limitava-se o princípio da prevenção a “evitar a 

produção de eventos cuja ocorrência estava causalmente determinada (em razão da 

 
Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Agenda 21. Revista do TCU, n. 100 Edição Comemorativa. 
Abril/Junho 2004, p.23-7. 
674 “A razoabilidade e a proporcionalidade são dois princípios constantes da lista dos atributos ou 
qualidades que devem ter os atos da Administração Pública. Ao serem inseridos na Lei 12.305/2010 
eles ganham uma dimensão maior, pois passam a destinar-se não só à Administração Pública, mas 
também às empresas, à sociedade civil e às pessoas no que concerne à política nacional dos resíduos 
sólidos”. “A razoabilidade aplicar-se-á quando não houver uma regra expressa e clara, dando-se assim 
oportunidade para ser interpretada na sua concepção mais profunda e mais equânime”. “Há uma 
integração do princípio de razoabilidade com o princípio de proporcionalidade ao se buscar a noção de 
equilíbrio. O princípio da proporcionalidade procura buscar o lado mais objetivo da questão – a relação 
intercorrente entre grandezas ou coisas que estão em recíproca relação. Uma coisa proporcionada é a 
que corresponde ao critério de medida justa e oportuna, em relação a um termo de referimento”. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios da política nacional de resíduos sólidos. Revista do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, v. 24, n. 7, jul. 2012, p.25-33.  
675 BRASIL. Senado Federal. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em  
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2#page=52. 
Acesso em 11/07/2019. Refere-se a sigla “DESCA” aos direitos fundamentais econômicos, sociais, 
culturais e ambientais. Daí sua vinculação à proibição de retrocesso ambiental, relacionada 
especialmente com a atividade do Poder Legislativo. SARLET, Ingo Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. 
Princípios do direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, 
p.179. 
676 “É muito rica a análise da dupla face do princípio da proporcionalidade na seara ecológica, uma 
vez que além da proibição de excesso do Estado (legislador ou administrador) na restrição a direitos 
fundamentais, também lhe é vedada a proteção insuficiente de tais direitos de sustentação da nossa 
comunidade estatal, entre eles o direito de viver em um ambiente sadio, seguro e equilibrado. A violação 
à vertente normativa da proibição de proteção insuficiente pode ensejar o controle judicial de políticas 
públicas ambientais (inclusive para defesa do direito-garantia do mínimo existencial ecológico ou 
mesmo do núcleo essencial do direito fundamental ao ambiente)”.  SARLET, Ingo Wolfgang. 
Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p.179. 
677 Segundo Morato Leite, o princípio da prevenção vem previsto no artigo 225, §1º, inciso V, da Carta 
da República de 1988. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.48. 
678 Ensina Morato Leite: “Sempre que houver perigo da ocorrência de um dano grave e irreversível, a 
ausência de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de 
medidas eficazes, a fim de impedir a degradação ambiental. (...) Comparando-se o princípio da 
precaução com o da atuação preventiva, observa-se que o segundo exige que os perigos comprovados 
sejam eliminados. Já o princípio da precaução determina que a ação para eliminar possíveis impactos 
danosos ao ambiente seja tomada antes de um nexo causal ter sido estabelecido com evidência 
científica absoluta”. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 46-7. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/242559/000940398.pdf?sequence=2#page=52
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sua iminência) ou era causalmente determinável (por recurso a regras de 

experiência)”.679 Já em tempos de Estado Socioambiental,  operam-se extensões 

objetivas e funcionais, o que se verifica por força da percepção e aceitação do risco680 

na equação ecoprotetiva. Assim, constatada a frequente irreparabilidade do dano 

ambiental, verificou-se maior ênfase preventiva, o que acabou por transformar a 

prevenção numa das características do direito ambiental.681 “Ainda que o direito 

ambiental se apoie num dispositivo sancionador, seus objetivos são 

fundamentalmente preventivos (voltados para o futuro)”.682 

O princípio da prevenção, negrita Freitas, possui aptidão para ser diretamente 

aplicável ao caso concreto683 e prescinde da articulação da lei, devendo ser alta e 

intensa a probabilidade de certeza do dano ambiental para que se mostre adequada 

sua incidência.684 Configura-se, assim, num dos mais primitivos princípios 

relacionados à proteção jurídico-ambiental, surgido na década de 1960 e destinado a 

antecipar a ocorrência do dano ambiental já em sua gênese, uma vez cientificamente 

 
679 “Na exposição de Erichsen, o “conceito de perigo abre-se às prognoses de probabilidade, que 
envolvem a ponderação de valores supra-individuais e que contextualizam a prevenção num horizonte 
espaço-temporal mais alargado. Num mundo intensamente tecnológico e fortemente industrializado, os 
“dados da experiência quotidiana” tornam-se problemáticos enquanto instrumento de aferição de nexos 
de probabilidade”. A atitude preventiva, fundamental num domínio em que os danos têm, muitas vezes, 
caráter irreversível, não deixa de imperar, contudo, por força do já consagrado princípio da prevenção. 
GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.168. 
680 “Risco é uma eventualidade danosa potencial” (citando Menezes Cordeiro). OLIVEIRA, Ana 
Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições 
Almedina S/A, 2007, p.76. “Por risco quer-se dizer a potencialidade real ou realista de um 
acontecimento negativo ou um dano decorrente do que não é certo, ou esperado, mas só mais ou 
menos provável. A probabilidade de que ocorram danos não tem de ser conhecida ou ser objeto de 
especificação numérica exata. A probabilidade do dano não acarreta que ela seja necessariamente 
previsível”. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p.107.  
681 “Além disso, o direito ambiental age preventivamente e, a posteriori, no âmbito reparatório e 
repressivo. Naquele há o risco de dano e neste o dano já se realizou. Do dano ambiental decorre a 
responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco integral e independente de culpa”. JUCOVSKY, 
Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São Paulo: Editora Juarez 
de Oliveira, 2000, p.53. 
682 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.53. 
683 Também assim em sede jurisprudencial: “Os princípios do desenvolvimento sustentável e da 
prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, 
tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o 
meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, 
ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda 
que potencial, ao meio ambiente." AgInt no REsp 1618579 / SC DJe 22/03/2019. Disponível em 
https://scon.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 19/07/2019. 
684 FREITAS, Juarez. O princípio constitucional da precaução e o controle de gestão ambiental. 
Revista do Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais. Edição n. 04. Ano XXIV. 2006. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/
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compreendidas suas causas. Relaciona-se com nexos de causalidade suficientes à 

identificação de impactos vindouros prováveis.685 

Como percebido, radica o princípio da prevenção no conceito de probabilidade 

causal, já antes desenvolvido. A incerteza e ductilidade peculiares à época atual 

fizeram, porém, com que se precipitasse a prevenção, que deixou de ser uma 

prevenção de “simples perigos” (conhecidos, previsíveis e, portanto, pertencentes ao 

campo da probabilidade) para se transformar numa prevenção de riscos 

(imprevisíveis, impensáveis e, então, alcançados pela teoria da possibilidade).686  

Surge, por conseguinte, o princípio da precaução, habilitado à ponderação de 

riscos687 mal definidos, mal conhecidos688, difusos689, funcionando “como um 

programa para decisões que tenham por objeto riscos abstratos, existentes em 

contextos de incerteza científica690 quanto às informações que envolvam a sua 

probabilidade de ocorrência futura ou os possíveis efeitos decorrentes de sua 

concretização”.691 

Este princípio foi introduzido no direito alemão na década de 1970, juntamente 

com os princípios da cooperação e do poluidor-pagador, não se limitando à 

 
685 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p.160. Daí entender-se configurar o licenciamento no instrumento por excelência de 
prevenção contra a degradação ambiental. 
686 ZORZETTO, Silvia. Concepto de riesgo y principio de precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 
2018, p.15. 
687 “Em todo o mundo há um interesse crescente por uma ideia simples para a regulação do risco: o 
princípio da precaução. Dito princípio aconselha simplesmente que devamos evitar as circunstâncias 
que possam gerar um risco de dano”. ZORZETTO, Silvia. Concepto de riesgo y principio de 
precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 2018, p.15. 
688 “A precaução separa bem o Direito Ambiental de outras disciplinas jurídicas tradicionais, que, no 
passado serviram (e servem) para lidar com problemas ambientais - especialmente o Direito Penal 
(responsabilidade penal) e o Direito Civil (responsabilidade civil) -, porque a responsabilização civil e 
criminal clássica têm como pré-requisitos fundamentais "certeza" e "previsibilidade", exatamente dois 
dos obstáculos que a norma ambiental, com a precaução, procura afastar”. PROSSER, W. L. 
Handbook of the law of torts. St. Paul, Minn.: West Publishing CO., 1971, p.20. 
689 “Para alguns, o princípio da precaução parece por ora excessivo, pois a teoria do risco criado já 
aportaria proteção necessária, nada impedindo que num futuro possa ser acentuada a necessidade de 
brindar uma proteção ainda maior à comunidade, cobrindo riscos potenciais”. CORDOBERA, Lidia M. 
R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p.94. 
690 “Em algumas jurisdições nacionais, o princípio da precaução é bem estabelecido como um princípio 
jurídico ambiental e de saúde pública. Outras jurisdições reconhecem esse “princípio” apenas como 
uma abordagem ampla para orientar a tomada de decisões ambientais.   Se o princípio da precaução 
for aplicado nos casos de incerteza científica, seu efeito jurídico é aberto à interpretação extensiva”. 
BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.66. 
691 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.37-8, 40. 
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“eliminação ou redução da poluição já existente ou iminente (proteção contra o 

perigo)”. Vai além, enfrentando a poluição “desde o início (proteção contra o simples 

risco)”. Por isso, constitui ele – o princípio da precaução – “referência indispensável 

em todas as abordagens relativas aos riscos”.692  

Logo, de acordo com o princípio 15 da Declaração havida na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento693, para invocar o princípio 

da precaução, deve-se: (i) inicialmente respeitar os limites de atuação dos Estados; 

(ii) estar diante de ameaça de danos sérios ou irreversíveis à natureza (em seu sentido 

amplo); (iii) estar diante de ausência de certeza científica absoluta; (iv) agir sem 

demora, adotando medidas eficazes; (v) observar a viabilidade da equação econômica 

para evitar a degradação ambiental. 

A dimensão do princípio da precaução alcançada pela Declaração do Rio/92 é 

menos abrangente do que aquela exposta pela Constituição Federal694. Enquanto a 

Declaração restringe a aplicação do princípio às hipóteses de “ameaça de danos 

sérios ou irreversíveis”, nos limites das possibilidades da atuação estatal e levando 

em consideração o aspecto econômico, a Constituição permite o seu acionamento 

sempre que houver risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente.   

Em face dessa redação alargada empregada pela Carta do Brasil, a legislação 

brasileira balizou o princípio da precaução nos seguintes termos: “A incerteza quanto 

ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras da situação de risco”.695 

 
692 “Gerd Winter diferencia perigo ambiental de risco ambiental”, sendo os primeiros (perigos) 
geralmente proibidos, o que não se dá com os riscos, que não podem ser excluídos, apenas 
minimizados. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p.94.  
693 A precaução tem previsão no princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro/92: “De modo a proteger 
o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo 
com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. MACHADO, Paulo Afonso Leme. 
Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p.95. 
694 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 
695 Redação do artigo 2º, do §2º, da Lei n. 12.608/2012. 
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Prevenir, dessa forma, conecta-se com a ideia de risco atual, aplicando-se a 

impactos ambientais já conhecidos “e dos quais se possa, com segurança, 

estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a 

identificação dos impactos futuros mais prováveis”696, ao passo que o princípio da 

precaução vem ligado à ideia de risco potencial.697  

Cuida-se – a precaução – de construção jurídica trazida pelo Direito do Mar698, 

em razão da necessidade de regulamentar os danos decorrentes da poluição causada 

por acidentes com petroleiros e consequente derramamento de óleo nos oceanos.699 

Age ela em sintonia com o brocardo in dubio pro ambiente (amplamente entendido)700, 

possuindo “geometria variável”, o que “leva alguns autores a duvidar da sua 

juridicidade como forma autônoma da prevenção e a qualifica-la como diretiva de 

orientação política”.701  Sua aplicação tem-se mostrado “politicamente poderosa na 

 
696 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.43 e 47. 
697 CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p.95. 
698 Para outros, “sua origem é atribuída ao Direito Ambiental alemão, por meio do denominado 
“Vorsorgeprinzip”, havendo três princípios formulados para aplicar o princípio da precaução: 1) A 
aplicação do princípio deve basear-se na avaliação científica mais ampla possível, que também  
determina o grau de incerteza científica; 2) ates de qualquer decisão a favor ou contra uma atividade, 
os riscos e potenciais consequências da inação devem ser avaliados; 3) uma vez que os resultados da 
avaliação científica e/ou avaliação de risco estejam disponíveis, todos os interessados devem estar 
envolvidos na análise das diferentes opções de gerenciamento de risco”. SARLET, Ingo Wolfgang. 
Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p.164-5. 
699 Por isso afirmar-se que “a diferença entre precaução e prevenção não é de natureza, mas sim de 
grau. O princípio da precaução traduz a mais avançada forma de prevenção, noção que continua a ser 
a base fundamental das medidas de proteção do ambiente. Como diz Philippe Sands, “em qualquer 
caso, o princípio da precaução pode bem significar uma formulação mais moderna e também mais 
exigente do princípio geral da prevenção do dano ecológico lato sensu”. GOMES, Carla Amado. Risco 
e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de proteção do ambiente. Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. 
Lisboa, 2007, p. 177 e 192. Freitas corrobora essa posição ao cuidar das dessemelhanças entre os 
princípios da prevenção e precaução: “A maior diferença reside no grau estimado de probabilidade da 
ocorrência do dano (certeza versus verossimilhança)”. FREITAS, Juarez. O princípio constitucional da 
precaução e o controle de gestão ambiental. Revista do Tribunal de Contas de Estado de Minas 
Gerais. Edição n. 04. Ano XXIV. 2006. 
700 “No domínio ambiental não pode senão reconhecer-se a legitimidade de presunções fundadas não 
em lei expressa, mas antes em princípios jurídicos transversais ao ordenamento jurídico, 
designadamente nos princípios ambientais e, em concreto, no princípio da precaução. O ambiente deve 
ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas científicas relevantes) 
sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo, incentivando 1) a 
antecipação da ação preventiva ainda que não se tenham certezas sobre sua necessidade e 2) a 
proibição de atuações potencialmente lesivas, mesmo que essa potencialidade não seja cientificamente 
indubitável. Além disso, o princípio proporciona a inversão do ônus da prova”. OLIVEIRA, Ana 
Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições 
Almedina S/A, 2007, p.92-3. 
701 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 



187 
 

 
 

medida em que se mantenha tentadoramente imprecisa e imperfeitamente traduzida 

em códigos de condutas, uma vez capturadas as emoções de dúvida e culpa”702, 

significando “mais que uma política do ambiente que visa prevenir, reduzir ou eliminar 

a poluição já existente ou iminente, (...) pois seu trabalho é anterior à manifestação de 

perigo”.703 

De todo modo, defendem muitos que se trata de princípio detentor de estatura 

constitucional, cuja finalidade maior reside no controle de riscos704 ambientais. Na 

precaução, afirmam, move-se por presunção, pois o dano é somente possível705, o 

que acaba por definir uma nova forma de atuação estatal, presidida pela “lógica das 

estratégias prudentes de longo prazo”706, abrindo assim espaço para uma 

“racionalidade jurídica mais abrangente e complexa, vinculando a ação humana 

presente a resultados futuros. Isso faz com que o princípio da precaução seja um dos 

pilares mais importantes da tutela jurídica do ambiente e, consequentemente, seja 

reconhecido como um dos princípios gerais do Direito Ambiental moderno”.707 

Percebe-se, deste modo, grande e necessário esforço no sentido de assegurar 

um pronunciado nível de proteção ambiental, congruente à tutela constitucional que 

defere aos indivíduos e à coletividade o direito (fundamental) ao desfrute de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim apresentadas algumas das distintas abordagens relativas aos princípios, 

e agora retornando ao centro da investigação proposta, comenta-se antiga e estreita 

 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.169-171. 
702 “As políticas que se fundamentam no princípio da precaução podem ajudar a evitar possíveis danos 
(ou ações contraproducentes) em situações de elevada incerteza e complexidade. A velocidade e 
magnitude dos avanços tecnológicos atuais superam normalmente a capacidade da sociedade de 
controlar e reagir diante dos riscos antes de que estes ocorram”. ZORZETTO, Silvia. Concepto de 
riesgo y principio de precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 2018, p.27. 
703 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.47. 
704 “O risco gera receio mas também progresso e bem estar. A incerteza gere-se, não se elimina”. 
GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.176. 
705 Importante sublinhar que a precaução “não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas”, 
visando a “durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza 
existente no planeta”. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p.94. 
706 FREITAS, Juarez. O princípio constitucional da precaução e o controle de gestão ambiental. 
Revista do Tribunal de Contas de Estado de Minas Gerais. Edição n. 04. Ano XXIV. 2006. 
707 SARLET, Ingo Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.164-5. 
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conexão entre a tutela constitucional da saúde e do ambiente, no sentido de que a 

preservação do meio ambiente contribui para a promoção da saúde humana.708 

Tratam ambos de valores societais primários, que não podem, bem por isso, “ser 

sacrificados a outros interesses, mesmo se constitucionalmente protegidos”.709 

Todavia, essa faceta da discussão foi a pouco e pouco sendo abandonada, por 

entender-se que o meio ambiente possui autonomia suficiente para despegar-se do 

valor saúde, gozando de status principiológico fundamental próprio.710 

É oportuno, pois, o questionamento: trata-se o meio ambiente, efetivamente, 

de um verdadeiro direito fundamental? É necessário que assim seja?711 Quais os 

desdobramentos de sua eventual “fundamentalidade”?712 E, afinal, o que isso 

 
708 SIMONCINI, A. LONGO E. Commento all'art. 32 Cost., in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, 2006. 
709 CONTINO, Massimo Pellingra. Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e 
semplificazione amministrativa   dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124: strumenti ed istituti di 
garanzia tra diritto interno   e normativa europea. Democrazia e Sicurezza. Anno VI, n. IV. Roma Tre 
Università Degli Studi, 2016. 
710 “O patrimônio ecológico passou a ser considerado um fundamento em si para justificar a regulação 
jurídica do uso dos recursos naturais, não havendo mais necessidade de se recorre a outras 
justificativas (saúde pública, ordem econômica, propriedade etc.). Trata-se de um direito (e dever) 
fundamental ao ambiente. (...) assegurando status jurídico privilegiado para a qualidade e o equilíbrio 
ecológico no nosso sistema jurídico. Como a Constituição representa o ancoramento normativo dos 
valores mais importantes da nossa comunidade política, a inovação trazida pelo art. 225 CF/88 foi 
fundamental par o desenvolvimento do Direito Ambiental brasileiro e a inserção da proteção do 
ambiente no núcleo normativo basilar do nosso ordenamento jurídico”. SARLET, Ingo Wolfgang. 
Fensterseifer, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 
2014, p.31 e 383. 
711 “São os direitos fundamentais o instrumento mais adequado à tutela do ambiente?” FELIZIANI, 
Chiara. Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della corte di 
giustizia e della corte edu in materia di rifiuti. analisi di due approcci differenti  Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 2012. Disponível em www.giurisprudenza.unipg.it. Acesso em 21/07/2019. 
712 “A vaga neoliberal deste fim de século demonstrou quão precário é o princípio da solidariedade 
social, base dos chamados direitos humanos da segunda geração, diante do ressurgimento universal 
dos ideais individualistas. Como se vê, a noção de arque (princípio, fundamento), no pensamento 
aristotélico, pouco tinha a ver com a ética. É a partir de Kant que ela começa a ser empregada também 
nesse campo, sob a acepção de razão justificativa de nossas ações. Temos, pois, que enquanto em 
Aristóteles princípio ou fundamento significa essencialmente a fonte ou origem de algo, na filosofia ética 
de Kant passa a significar razão justificativa. O fundamento ou princípio de algo existe sempre fora 
dele, como sua causa transcendente, não podendo pois nunca, sob o aspecto lógico e ontológico, ser 
confundido com um de seus elementos componentes. Ora, é justamente aí que se põe, de forma aguda, 
a questão do fundamento dos direitos humanos, pois a sua validade deve assentar-se em algo mais 
profundo e permanente que a ordenação estatal, ainda que esta se baseie numa Constituição 
formalmente promulgada. A importância dos direitos humanos é tanto maior, quanto mais louco ou 
celerado o Estado. Tudo isto significa, a rigor, que a afirmação de autênticos direitos humanos é 
incompatível com uma concepção positivista do direito. O positivismo contenta-se com a validade 
formal das normas jurídicas, quando todo o problema se situa numa esfera mais profunda, 
correspondente ao valor ético do direito”.  COMPARATO, Fábio Konder. Fundamento dos direitos 
humanos. IEA – Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Disponível em 
www.iea.usp.br/artigos. Acesso em 24/06/2019. 

http://www.giurisprudenza.unipg.it/
http://www.iea.usp.br/artigos
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significa? 

Para Feliziani, a fundamentalidade do direito ao ambiente implica dar por 

existente um “amor pelos distantes”713, ou seja, significa “admitir que a violação de um 

direito ocorrida em algum ponto do planeta poderá ser sentida em todos os lugares, 

agora e no futuro”714, isto é, trata-se (no caso do meio ambiente) de um direito 

fundamental porque universal e intergeracional715. Daí vir afirmado que o moderno 

significado de meio ambiente vem ancorado na ideia de valores, requerendo por isso 

“intervenções concretas do Estado para sua proteção”.716 

Coincide a literatura espanhola quanto à fundamentalidade do direito ambiental, 

sublinhando Vázquez de Castro, em comentário ao artigo 45 de sua Constituição, que 

a razão para tanto reside na localização sistemática junto ao texto maior, pois que 

considerado princípio diretivo da política social e econômica. Adverte o doutrinador, 

ademais, que não se trata de um direito fundamental em sentido estrito, por não 

 
713 Expressão originalmente creditada a Antonio Spadaro, utilizada em seu artigo “L’amore dei lontani: 
universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione” [em 
tradução livre, “O amor pelos distantes: universalidade e intergeracionalidade dos direitos fundamentais 
entre razoabilidade e globalização”], datado de 2006. Para Spadaro, este amor pelo distante vai além 
do espaço (hinc) e do tempo presente (nunc). Disponível em 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0045_spadaro.pdf. 
Acesso em 23/07/2019. 
714 FELIZIANI, Chiara. Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza 
della corte di giustizia e della corte edu in materia di rifiuti. analisi di due approcci differenti  Riv. 
it. dir. pubbl. comunit., 2012. Disponível em www.giurisprudenza.unipg.it. Acesso em 21/07/2019. “De 
fato, já em 1989, o Parlamento Europeu adotou uma resolução sobre os direitos e liberdades 
fundamentais em que se afirmava que "a conservação, a proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente são parte integrante de toda a política comunitária”. Mas ainda era pouco, pois não 
claramente normatizada a proteção ambiental como direito fundamental, sendo necessário recorrer-se 
a uma “interpretação evolutiva” de outras disposições da Convenção. Assim, por exemplo, entendeu-
se que o direito ao respeito à vida privada e familiar não se limita ao caso de violação da integridade 
física, mas se estende às situações que atendem ao desenvolvimento autônomo da personalidade e 
das relações sociais. Em igual sentido: CONTINO, Massimo Pellingra. Tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e semplificazione amministrativa   dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124: 
strumenti ed istituti di garanzia tra diritto interno   e normativa europea. Democrazia e Sicurezza. Anno 
VI, n. IV. Roma Tre Università Degli Studi, 2016. 
715 Propõe-se a ligação dos deveres intergeracionais com o texto de Garret Hardin, intitulado "The 
Tragedy of the Commons”, publicado na Revista Science nº 162 (1968), p.1243-8. Neste artigo expõe 
Hardin que problemas complexos (como o da superpopulação, por exemplo) por vezes simplesmente 
não possuem respostas técnicas satisfatórias ou adequadas. Hardin trata, no fundo, dos conflitos de 
interesses individuais e coletivos acerca do uso de recursos finitos (daí sua celebre expressão: “um 
mundo finito só pode suportar uma população finita”). Ao fim, evidencia a irracionalidade da 
superexploração dos recursos, o que acaba por obviamente exauri-los, com perdas irreversíveis para 
todos. 
716 CONTINO, Massimo Pellingra. Tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e 
semplificazione amministrativa   dopo la legge 7 agosto 2015, n. 124: strumenti ed istituti di 
garanzia tra diritto interno   e normativa europea. Democrazia e Sicurezza. Anno VI, n. IV. Roma Tre 
Università Degli Studi, 2016. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Paper/0045_spadaro.pdf
http://www.giurisprudenza.unipg.it/
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pertencer ao destacado grupo de direitos listados na seção específica para tal e, 

portanto, caracterizados pelo reconhecimento ao recurso de amparo717. Mesmo 

assim, tem o Poder Judiciário espanhol admitido sua alegação direta (quando da 

violação do direito ao meio ambiente equilibrado e saudável), reconhecendo cuidar-

se de verdadeiro princípio nuclear (e, pois, dotado de imperatividade) do sistema, e 

não mero enunciado programático, apto a definir o parâmetro interpretativo no 

momento de determinar a constitucionalidade das leis.718 

No Brasil, sustentam Kalil e Ferreira, seguindo a linha evolutiva indicada pelo 

direito constitucional comparado, que a fundamentalidade do direito ambiental 

encontra justificativa, primeiro, na estrutura normativa do tipo constitucional.719 

Depois, porque o catálogo dos direitos e garantias fundamentais insertos na 

Constituição não se mostra exaustivo. Finalmente, “sendo o meio ambiente uma base 

ecológica vital, que salva o próprio direito à vida, o direito ao meio ambiente sadio 

torna-se materialmente fundamental”. Ademais, é ele irrenunciável, inalienável e 

imprescritível, compondo portanto o “núcleo normativo-axiológico da ordem 

constitucional”.720  

Também para Jucovsky o “direito ao ambiente equilibrado e saudável tem sido 

afirmado como direito fundamental das pessoas, sob regime jurídico análogo ao dos 

direitos, garantias e liberdades públicas, com a natureza de direito difuso”.721 

Efetivamente, destacam Sarlet e Fensterseifer722, na esteira de convenções e 

 
717 No sistema constitucional espanhol, está previsto o “recurso de amparo” pelo qual qualquer 
cidadão, de forma direta, pode requerer (e obter) pronunciamento do Tribunal Constitucional nas 
hipóteses de violação a direito fundamental encartado na Carta Constitucional. 
718 VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis Martínez. Daños medioambientales y derecho al silencio. 
Colección Jurídica General. Monografías. Editorial Reus, S/A, 2015, p.7. 
719 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
720 KALIL, Ana Paula Maciel Costa. FERREIRA, Heline Sivini.  A dimensão socioambiental do 
estado de direito. Veredas do Direito, v.14, n.28. Belo Horizonte: janeiro/abril de 2017, p.329-359. 
721 JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São 
Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.1. E acrescenta: “Parcela dos doutrinadores alemães passou 
a entender que os direitos de terceiros nessas relações jurídico-administrativas poligonais, que não têm 
cariz estritamente bilateral, devem ser assegurados pela invocação da solidez dos respectivos direitos 
fundamentais, através de ações apropriadas tiradas perante os Tribunais competentes”. JUCOVSKY, 
Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São Paulo: Editora Juarez 
de Oliveira, 2000, p.5. 
722 “A vinculação constitucional do Estado aos direitos fundamentais impõe aos entes estatais tanto 
limites quanto tarefas, o que dá a conformação aos deveres constitucionais de proteção”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria 
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declarações internacionais em matéria ambiental, figura “o direito (e dever) ao 

ambiente ecologicamente equilibrado como autêntico direito fundamental da pessoa 

humana”723, conforme esculpido no artigo 225, caput, e artigo 5º, § 2º, ambos da Carta 

Maior de 1988. Por ali, é atribuído ao direito do ambiente o status de direito 

fundamental do indivíduo e da coletividade, “consagrando-se a proteção ambiental 

como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do Estado – Socioambiental – de 

Direito brasileiro”.724 Assume ela, portanto, a forma de objetivo e tarefa estatal, mas 

também de direito e dever do indivíduo e da coletividade. Nesse sentir, medidas 

(protetivas e de promoção) administrativas, legislativas e, acrescente-se, de ordem 

judicial devem ser implementadas para a garantia da tutela ecológica.725 

 
geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.35. 
723 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de proteção do 
estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental. Disponível 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf. Acesso em 
23/07/2019. “A partir de tal inovação normativa, estabeleceu-se – além da recepção da já expressiva 
legislação brasileira voltada à tutela ambiental –  todo um conjunto de princípios e regras em matéria 
de proteção e promoção de um ambiente saudável, equilibrado e seguro, reconhecendo o caráter vital 
da qualidade ambiental para o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a dignidade 
inerente à pessoa, no sentido da garantia e promoção de um bem-estar existencial individual e coletivo. 
Assim, além de “constitucionalizar” a proteção ambiental no ordenamento jurídico brasileiro (art. 225), 
inserido no Título da “Ordem Social”, a nossa atual Lei Fundamental conta com diversos outros 
dispositivos em matéria de proteção ambiental, relacionando a tutela ecológica com inúmeros outros 
temas constitucionais de alta relevância. (Quanto aos dispositivos constitucionais que relacionam a 
proteção ambiental com outros temas e direitos fundamentais, destacam-se, de forma exemplificativa: 
arts. 7º, XXII, e 200, VIII, (direito do trabalho); art. 170, VI (ordem econômica e livre iniciativa); art. 186, 
II (direito de propriedade); art. 200, VIII (direito à saúde); art. 216, V (direitos culturais); art. 220 § 3º, II 
(comunicação social); art. 225, § 1º, VI (direito à educação); e art. 231, § 1º (direitos indígenas)”.  
724 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de proteção do 
estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental. Disponível 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf. Acesso em 
23/07/2019. 
725 “No caso especialmente do Poder Executivo, há uma clara limitação ao seu poder-dever de 
discricionariedade, de modo a restringir a sua margem de liberdade na escolha nas medidas protetivas 
do ambiente, sempre no intuito de garantir a maior eficácia possível do direito fundamental em questão. 
O atual projeto normativo-constitucional do Estado (Socioambiental!) de Direito brasileiro, delineado 
pela Lei Fundamental de 1988, conforma um Estado “guardião e amigo” dos direitos fundamentais, 
estando, portanto, todos os poderes e órgãos estatais vinculados à concretização dos direitos 
fundamentais, especialmente no que guardam uma direta relação com a dignidade da pessoa humana. 
Tal perspectiva coloca para o Estado brasileiro, além da proibição de interferir (de maneira ilegítima) no 
âmbito de proteção de determinado direito fundamental, também a missão constitucional de proteger e 
promover os direitos fundamentais, mediante medidas de caráter positivo (prestacional). Assim, em 
maior ou menor medida, todos os Poderes Estatais, representados pelo Executivo, pelo Legislativo e 
pelo Judiciário (incluindo, no âmbito das atribuições, as funções essenciais à Justiça, como é o caso 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública), estão constitucionalmente 
obrigados, na forma de deveres de proteção e promoção ambiental, a atuar, no âmbito da sua esfera 
constitucional de competências, sempre no sentido de obter a maior eficácia e efetividade possível dos 
direitos e deveres fundamentais ecológicos. Nesse cenário, quando se volta a atenção para a 
degradação ambiental em termos gerais – inclusive e em especial no que diz com os “novos” problemas 
ecológicos, como é o caso do aquecimento global -, notadamente tendo em vista os riscos sociais e 
ambientais a ela correlatos (estejam, ou não, em curso) verifica-se a relevância do reconhecimento de 

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf
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Assim e em conclusão a este tópico, respondendo às provocações antes 

apresentadas, mostra-se marcante e inarredável o reconhecimento da 

fundamentalidade do direito ao ambiente, sendo efetivamente imprescindível que 

assim seja para que se dê colorido adequado à interpretação e aplicação normativas, 

com amplo espaço para a reflexão acerca de um regime jurídico que trabalhe na linha 

precaucional-possibilística, como se verificará no próximo tópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
uma série de deveres estatais a serem adotados no sentido do enfrentamento das suas causas. A não-
adoção de tais medidas de proteção (ou mesmo a sua manifesta precariedade) por parte do Estado – 
nas esferas municipal, estadual e federal -, no sentido de assegurar a eficácia e efetividade do direito 
fundamental em questão, resulta, conforme será desenvolvido a partir de agora, em prática 
inconstitucional, passível de controle judicial, tanto sob a via abstrata quanto difusa”. SARLET, Ingo 
Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre os deveres de proteção do estado e a garantia 
da proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental. Disponível 
http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf. Acesso em 
23/07/2019. 

http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131207162429_2438.pdf
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3.3 NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AMPLIADA: OS MÉTODOS 

RESPONSABILIZATÓRIOS CONVENCIONAIS 

O discurso responsabilizatório convencional, tem-se dito, apresenta sinais de 

fadiga. É momento de verificar se, de fato, o arsenal legal e interpretativo-aplicativo 

encontra-se desgastado, incapaz e impróprio para responder ao atual apelo protetivo 

ambiental. 

É legítimo afirmar desde logo que, na esteira do que se deu no plano 

internacional, também no Brasil tem-se ampliado a tutela do ambiente, passando-se 

da “exploração desregrada”, às fases “fragmentária” e “holística”.726 A primeira 

(exploração desregrada) corresponde ao período compreendido entre os anos 1500 

até aproximadamente metade do século XX,  definindo-se pela pouquíssima 

preocupação ecológica no plano legislativo. A segunda fase (fragmentária) 

caracteriza-se por sua atenção com os recursos naturais, mas não com o meio 

ambiente em si (são emblemáticos desse período o Código Florestal (1965), os 

Códigos de Caça, de Pesca e de Mineração (todos de 1967) e a Lei de Zoneamento 

Industrial (1980)). A terceira fase (holística) vincula-se à edição da Lei nº 6.938/1981, 

a qual introduziu entre nós a Política Nacional do Meio Ambiente, com vistas à sua 

proteção integral.727 

Nesta altura, faz-se conveniente a rememoração mais apurada do curso 

histórico respeitante à construção do direito ambiental no país. 

À época do Brasil Colônia organizaram-se, no reinado de Felipe II de Espanha 

(Felipe I, em Portugal), as Ordenações Filipinas, de inegável influência no direito 

brasileiro. A compilação – promulgada no ano de 1603 – foi resultado da junção das 

Ordenações Manuelinas com outras leis esparsas. Diz-se o mais duradouro corpo de 

leis portuguesas, vigente até 1830, tendo por função organizar a vida jurídica de 

 
726 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro, p.41-91. In: Doutrinas 
Essenciais de Direito Ambiental. V. I. Organizadores: MACHADO, Paulo Affonso; MILARÉ, Édis. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.45. 
727 BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro, p.41-91. In: Doutrinas 
Essenciais de Direito Ambiental. V. I. Organizadores: MACHADO, Paulo Affonso; MILARÉ, Édis. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.45. 
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Portugal.728 Assim, e no que aqui interessa, tem-se previstas por exemplo, em seu 

Livro V, Título LXXV, penas pecuniárias, de açoite e degredo para quem cortasse 

árvores frutíferas ou de espécies nobres, como o carvalho, ao longo dos rios Elga, 

Server, Lisboa e Tejo.729  É certo que, ali,  a preocupação primeira era com a séria 

escassez de alimentos (daí a veemente proibição de corte de árvores frutíferas), mas 

àquela altura já se conheciam também, ao menos na prática, os nefastos efeitos do 

desmatamento ao longo do leito dos rios (portanto, a proibição para corte de árvores 

que ladeiam as suas margens).  

Essa postura última traduz-se na máxima empregada pela Coroa portuguesa 

denominada “conservar para explorar”, que não possuía, evidentemente, o viés 

ambiental hoje conhecido mas foi responsável pela confecção do Regimento do Pau-

Brasil730, de 1605, o qual, curiosamente, condenava a exploração irracional das 

matas, sua extração e desperdício e a queimada de roçadas, que levaram ao 

exaurimento da árvore-símbolo do Brasil. De igual feição a Carta Régia de 1797 (que 

declara propriedade da Coroa a mata e arvoredo havidos à borda da costa ou dos rios 

 
728 JUNG, Tercio Inácio. A evolução da legislação ambiental no Brasil. Revista Âmbito Jurídico. 
Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/a-evolucao-da-legislacao-
ambiental-no-brasil/. Acesso em 25/07/2019. 
729 “Dos que cortam árvores de fruto ou sobreiros ao longo do Tejo: o que cortar árvore de fruto, em 
qualquer parte que estiver, pagará a estimação dela a seu dono, em tredobro. E se o dano que assim 
fizer nas árvores for valia de quatro mil reis, será açodado, ou degradado quatro anos para a África. E 
se for valia de trinta cruzados, e daí para cima, será degradado para sempre para o Brasil”. “E 
mandamos que pessoa alguma não corte, nem mande cortar, sobreiro, carvalho, ensinho, macheiro 
por  o pé, nem mande fazer dele carvão, nem cinza;  nem escasque, nem mande escarcar, nem cerrar 
alguma das ditas árvores, desde onde entra o rio Elga no Termo da Vila do Bosminhal, até a Vila de 
Abrantes, e daí até a foz do Rio de Lisboa, nem até dez léguas do Tejo, contadas dele para ambas as 
bandas do sertão, desde onde se mete o rio Sever no Termo de Montalvão, até a foz do Rio de Lisboa, 
e donde se mete o rio Elga, até onde entra o rio Sever. (...) E fazendo o contrário, vá degradado quatro 
anos para a África, e pague cem cruzados, e perca o carvão e a cinza, a metade para quem o acusar, 
e a outra para o cativos. E se for peão, seja além disso açoitado”.  LARA, Sílvia Hunold. Org. 
Ordenações Filipinas. Livro V, Título LXXV. Companhia das Letras: 1999, p. 476. 
730 O Regimento do Pau-Brasil, de 1605, possuía onze artigos (à época intitulados parágrafos), 
revelando algum objetivo ecológico, mesmo que rudimentar e atrelado à economia da época. Era 
proibido o corte da árvore sem “expressa licença” (par. 1º), cuja transgressão vinha censurada com 
açoite, multa, degrado para Angola e até pena de morte e perda das terras (par. 4º). Havia determinação 
de aproveitamento máximo de todas as árvores e galhos na feitura de tinta (par. 5º) e se condenava 
(par. 8º) a roçada em terras onde havia o pau-brasil, pois ali se colocava fogo e se impedia o brotar das 
árvores, o que levou apo seu exaurimento comercial. Sua finalidade última era garantir à Coroa 
portuguesa o controle sobre o comércio da madeira do pau-brasil, protegendo sua economia, com o 
estabelecimento de uma cota de 600 toneladas/ano a fim de estabilizar o preço no mercado europeu. 
Disponível em https://ihgb.org.br/revista-eletronica/artigos-442/item/108470-conservacao-ou-
preservacao-das-riquezas-naturais-na-america-portuguesa-o-regimento-do-pau-brasil.html. Acesso 
em 25/07/2019. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/a-evolucao-da-legislacao-ambiental-no-brasil/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/a-evolucao-da-legislacao-ambiental-no-brasil/
https://ihgb.org.br/revista-eletronica/artigos-442/item/108470-conservacao-ou-preservacao-das-riquezas-naturais-na-america-portuguesa-o-regimento-do-pau-brasil.html
https://ihgb.org.br/revista-eletronica/artigos-442/item/108470-conservacao-ou-preservacao-das-riquezas-naturais-na-america-portuguesa-o-regimento-do-pau-brasil.html
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que desaguassem imediatamente no mar) e o Regimento de Cortes de Madeira, de 

1799.731 

Na sequência, a legislação do Brasil Império introduziu a proibição da caça de 

determinados animais e a utilização de instrumentos causadores de dor e sofrimento. 

São também oriundas desse período as iniciais determinações para o reflorestamento 

da nossa costa, mantendo-se as restrições ao corte do pau-brasil. No ano de 1808, 

quando da chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugida da invasão 

napoleônica, cria D. João VI o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.732  

Entretanto, no plano constitucional, a “Constituição Política do Império do 

Brazil”733, de 25 de março do ano de 1824, em seus 179 artigos nada dispôs sobre o 

tema ambiental. A primeira Constituição Republicana, intitulada “Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil”, promulgada em 24 de janeiro do ano de 

1891, da mesma forma silenciou, nos 91 artigos das disposições permanentes e 8 das 

disposições transitórias, acerca do meio ambiente.734  

Somente em 1916, com a edição do Código Civil dos Estados Unidos do Brasil  

(o Código Beviláqua), em razão das conhecidas relações existentes entre direito de 

vizinhança e direito ambiental735, exploradas em capítulo anterior deste texto, 

 
731 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Evolução legislativa do direito ambiental no Brasil. Boletim 
Jurídico. Uberaba/MG, ano 12, nº 752. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/ 
doutrina/artigo/2160/evolucao-legislativa-direito-ambiental-brasil-> Acesso em 25/07/2019. 
732 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. Evolução legislativa do direito ambiental no Brasil. Boletim 
Jurídico. Uberaba/MG, ano 12, nº 752. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/ 
doutrina/artigo/2160/evolucao-legislativa-direito-ambiental-brasil-> Acesso em 25/07/2019. 
733 O documento pode ser consultado na íntegra em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Aceso em 25/07/2019. 
734 Ali é feita apenas uma menção às minas e jazidas minerais, proibindo sua transferência para 
estrangeiros em nome da segurança e defesa nacionais (artigo 72, §17, letra “b”), não havendo 
qualquer referência ecológica, mesmo que remota. Disponível em:     
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso em 25/07/2019. 
735 Quanto ao tema – direito de vizinhança na perspectiva ambiental -, afirmam “alguns autores que 
não se trata de uma tutela direta do meio ambiente, [sendo] incontestável que este direito de vizinhança 
é amplamente utilizado pelo lesado individualmente, inserido no contexto ambiental, e que constitui um 
dos instrumentos da tutela jurisdicional ambiental”. O direito de vizinhança possui “fundamento na 
obrigação geral de não prejudicar o vizinho e, por outro lado, na obrigação de suportar dos vizinhos um 
certo número de incômodos. Trujillo constata que a relação de vizinhança constitui um dos poucos 
mecanismos, dentro da legislação jurídica privada, que foi instituído anteriormente à crise ambiental”. 
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.142. Aliás, o mesmo autor, citando Leme Machado, 
acrescenta: “A poluição que prejudica os seres humanos, de um modo persistente e cumulativo, como 
também a natureza, não pode ser encarada como um inconveniente normal, mas anormal, na relação 
de vizinhança”. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.146. Consulte-se, a propósito, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
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passaram timidamente a fazer parte da legislação expressões como “poluição” e 

“inutilização de água de poço ou fonte alheia”736, todavia em contexto completamente 

diverso daquele destinado à responsabilização do lesante ecológico. As questões 

ambiental-civil-responsabilizatórias, à falta de melhor enquadramento, amoldavam-se 

à fórmula geral da responsabilidade por ato ilícito prevista no seu artigo 159737. 

A Carta Política de 1934738, de 16 de julho daquele ano, coisa alguma trouxe a 

respeito do meio ambiente, no que foi seguida pelas Constituições de 1937739, 1946740 

e 1967741; mas, por conta da distribuição das competências legislativas742, abriu-se 

espaço para a confecção de importantes diplomas legais, como o Código das Águas 

(Decreto nº 24.643/34)743, o Código Florestal (Decreto no 23.793, de 23 de janeiro 

de 1934)744 e mesmo o Código de Caça e Pesca, instituído pelo Decreto-Lei 794/38745. 

No ano de 1965 foi publicado no país um novo Código Florestal (Lei nº 

4.771/65)746, contendo “normas mais diretamente dirigidas à prevenção e controle da 

degradação ambiental”747, e dois anos depois vêm editados o Decreto-Lei nº 

 
o Título III – Da Propriedade, Capítulo V - Dos Direitos de Vizinhança, no Código Civil Brasileiro de 
2002. 
736 Lei n. 3.071, arts. 584 e 585, CCB, Seção V – Dos direitos de vizinhança. Do uso nocivo da 
propriedade.  
737 “Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, 
ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.  A verificação da culpa e a avaliação da 
responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código”. “Em sua concepção tradicional, não se 
pensou em incluir o meio ambiente no direito civil como bem autônomo, pois as instituições civilistas 
estão ancoradas no antropocentrismo e não no bem difuso ambiental”. LEITE, José Rubens Morato. 
Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p.143. 
738 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em 
27/07/2019. 
739 Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em 
27/07/2019. 
740 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm.  Acesso em 
27/07/2019. 
741 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htmAcesso em 
27/07/2019.  
742 Anote-se o conteúdo do artigo 23, inciso VI, da Carta Maior: “É competência comum da União, 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição 
em qualquer de suas formas”. 
743 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. Acesso em 27/07/2019 
744 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm . Acesso em 
27/07/2019.  
745 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0794.htm. Acesso em 
27/07/2019. 
746 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm. Acesso em 27/07/2019. 
747 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0794.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
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303/67748, criando o Conselho Nacional de Poluição Ambiental, e a Lei nº 5.318/67749, 

que traça as diretrizes técnicas e administrativas da Política Nacional de Saneamento. 

Na década de 1970 avança-se com a edição do Decreto-Lei nº 1.413/75750, 

destinado ao controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades 

industriais, e com a publicação da Lei nº 6.766/79751, que delineou o parcelamento do 

solo urbano. Foi nessa mesma década realizada a Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, no ano de 1972752, instrumento de 

grande influência na legislação ambiental do país. 

Como visto, os mecanismos legais internos ecoprotetivos até então existentes 

baseavam-se quase que exclusivamente nos direitos penal753 e administrativo754, 

sendo frequente a imposição de multas pecuniárias e penas corporais (açoite, 

degrado, morte) quando vulnerado o ambiente, mas inexistente diretriz ressarcitória. 

Neste ponto, ainda se convivia com o vetusto instituto do direito civil previsto no início 

do século XX, alojado na culpa aquiliana.755 

 
748 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0303.htm. Acesso em 
27/07/2019. 
749 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5318.htm. Acesso em 
27/07/2019. 
750 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1413.htm. Acesso 
em 27/07/2019. 
751 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm. Acesso em 27/07/2019. 
752 Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-
estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html. Acesso em 27/07/2019. Nessa mesma linha, no ano de 
1992 o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
denominada Rio-92 ou Eco-92, daí surgindo o conceito de desenvolvimento sustentável sendo 
publicada, ao final, a Agenda 21, importante instrumento a orientar políticas meio ambientais 
internacionais. Veja-se http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-
rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-
paises.aspx. Acesso em 27/07/2019. 
753 Mais recentemente, a Lei nº 9.605/98 tratou dos crimes ambientais. Define tipos de penas, 
atenuantes e agravantes e trata da imputação das pessoas físicas e jurídicas. 
754 “A responsabilidade civil pelo dano ambiental independe da penal e da administrativa”. 
JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.53. Todavia, a responsabilidade civil, “articulada coerente e 
sistematicamente com a responsabilidade penal e administrativa”, acabou por se transformar “em um 
verdadeiro sistema múltiplo de imputação ao degradador ambiental”. LEITE, José Rubens Morato. 
Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p.63. Aliás, é esta a dicção emprestada pelo legislador ao artigo 225, §3º, da 
Constituição Federal. 
755 O artigo 159, do Código Beviláqua, acima transcrito.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5318.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1413.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
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No ano de 1981, todavia, vem editada a Lei nº 6.938756, de 31 de agosto 

daquele ano, responsável pelo estabelecimento de uma Política Nacional do Meio 

Ambiente. Este documento legislativo757 inovou enormemente no que se refere à 

responsabilização do lesante ambiental, definindo o que se entende por 

responsabilidade objetiva ambiental, isto é, sem discussão a respeito da culpa do 

causador do dano.758 

A partir daí facilitou-se muito a responsabilização do ecodegradador759: basta 

ao lesado a demonstração do dano e do nexo causal, mostrando-se prescindível a 

culpa pelo ocorrido.    

A constitucionalização do direito ambiental no Brasil, havida no ano de 1988760, 

deu ensejo a uma reviravolta no tratamento da questão ecológica. Consagra-se o meio 

 
756 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. Acesso em 27/07/2019. Esta 
lei vincula o meio ambiente à proteção da dignidade da vida humana (artigo 2º, cabeça), definindo o 
meio ambiente como patrimônio público e de uso coletivo (artigo 2º, inciso I), conceituando-o como “o 
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas (artigo 3°, inciso I). Criaram-se o  Conselho de Governo, 
“com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas 
diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais”  (artigo 6º, inciso I), o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), “com a finalidade de assessorar, estudar e propor 
ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” (artigo 6º, inciso II),  a 
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, “com a finalidade de planejar, coordenar, 
supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente”  (artigo 6º, inciso III),  o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto 
Chico Mendes, “com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais 
fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências” (artigo 6º, inciso IV). 
757 “No que tange ao aparato legislativo ambiental que instituiu a responsabilidade objetiva, o primeiro 
texto foi o Decreto 79.347, de 1977, que promulgou a Convenção Internacional sobre Responsabilidade 
Civil por Poluição do Mar por Óleo, de 20 de novembro de 1969. Logo em seguida, foi editada a Lei nº 
6.453, de 1977, que em seu artigo 4º fixou a responsabilidade objetiva em consequência de danos 
nucleares”. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 130.  
758 “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. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 
759 "Na jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a 
qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, 
sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação 'in integrum', da prioridade da reparação 
'in natura' e do favor 'debilis'' [...]". AREsp 667867 / SPm DJe 23/10/2018. 
760 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1998, traz inovação 
significativa, incluindo no Título VIII – Da ordem social, o Capítulo VI – Do meio ambiente. Vem assim 
redigido o artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
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ambiente como bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

fortalecendo uma visão focada no antropocentrismo. Anota-se que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever não só do Poder Público, 

mas da coletividade, defendê-lo e preservá-lo, agora e para as futuras gerações, 

assumindo um claro compromisso ecointergeracional. Em viva postura preventiva, 

entre outras determinações, consta a obrigação do Poder Público de exigir prévio 

estudo de impacto ambiental (EIA) para quando da instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. No que se 

refere às responsabilidades pelos danos ambientais causados, restam os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, sujeitos a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Digna de menção, ainda, a incorporação legislativa do risco (criado)761 à 

responsabilização. Assim se deu com parágrafo único do artigo 927 do Código Civil 

 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente;  VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar 
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei. § 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. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização 
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do 
§ 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 
sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas 
como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser 
regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”.                  
761 Um dos que primeiro abordou o tema no Brasil foi o Professor Sérgio Ferraz, defendendo a 
aplicação da teoria do risco integral nas hipóteses de dano ambiental. Veja-se: “Em termos de dano 
ecológico, não se pode pensar em outra colocação que não seja a do risco integral. (...) A teoria 
objetiva na imputação da responsabilidade ao causador dos danos ao meio ambiente se concretiza 
porque: em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra adoção que não seja a do risco 
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(Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), o qual ratifica a responsabilidade objetiva 

nas hipóteses legais (como a do dano ambiental) e acrescenta o risco à discussão.762 

Na expressão de Leite, “a simples atividade geradora de riscos potenciais e não de 

danos concretos, pode suscitar a responsabilização do agente e obrigá-lo a cessar a 

atividade nociva”.763 

A contar destes três instrumentos legislativos – Lei nº 6.938/1981, Constituição 

Federal de 1988 e Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) – 

transfigurou-se a responsabilidade ambiental no país. O primeiro porque institui a 

responsabilidade objetiva ambiental764, dispensa a intrincada perscrutação sobre a 

culpa do lesante e possui, ademais, natureza propter rem765, consagrando-se 

 
integral. Não se pode pensar em outra malha que não seja malha realmente bem apertada que possa, 
na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável  pelo prejuízo ambiental. É 
importante que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente 
administrativo e particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados ao 
prejuízo provocado para a coletividade”. FERRAZ, Sérgio. Responsabilidade civil por dano ecológico. 
Revista de Direito Público, São Paulo, v.49, n.50. 2000, p. 38. Defende Mukai que o §1º do artigo 
14 da Lei nº 69381/81 adota a teoria do risco administrativo, como se dá com a responsabilidade 
objetiva do Estado, inibindo a possibilidade da existência da teoria do risco integral. Para o autor, 
portanto, a modalidade de responsabilidade civil objetiva é a do risco criado, que admite as 
excludentes da responsabilidade (culpa da vítima, por força maior e do caso fortuito). MUKAI, 
Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, 2001, p.56. 
Outros mais, anota Jorge Athias, advogam a aplicação do risco proveito ou risco criado, embora 
sustente “a maioria dos autores que se trata de responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco 
integral”, posição essa adotada pelo autor. ATHIAS, Jorge Alex Nunes. Responsabilidade civil e 
meio ambiente. Breve panorama do direito brasileiro. In Dano ambiental: prevenção, reparação e 
repressão. BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 243-5. 
762 Código Civil, artigo 927, 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”. 
763 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.125. 
764 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL.  
RESPONSABILIDADE.  PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano 
ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, 
"tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é 
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg 
no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 
22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. STJ. AgInt no REsp 
1760614. Publicado no DJe de 22/05/2019. 
765 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 623/STJ.  ACÓRDÃO RECORRIDO 
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado 
Administrativo n.  3/STJ:  "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal 
na forma do novo CPC". 2.  Nos termos da Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem 
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jurisprudencialmente nesse período, ainda, o princípio da precaução.766 O segundo 

porque o status constitucional ecológico permitiu dimensionar a grandeza que o meio 

ambiente assumiu nas disputas travadas com outros valores consagrados na Carta 

Maior, como o livre exercício de atividade econômica e de concorrência767, bem como 

 
natureza “propter rem”, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos 
anteriores, à escolha do credor". 3. Agravo interno não provido. STJ, AgInt no AREsp 1410897 / MS. 
Acórdão publicado em DJe 05/04/2019. 
766 O princípio foi detidamente cuidado em tópico anterior, neste capítulo. Vale lembrar que o princípio 
da precaução, ou de obrigação geral de cautela, “funciona como um programa para decisões que 
tenham por objeto riscos abstratos, i.e., existentes em contextos de incerteza científica quanto às 
informações que envolvam a sua probabilidade de ocorrência futura ou os possíveis efeitos decorrentes 
de sua concretização. Situado num contexto de incerteza científica, a precaução centraliza-se numa 
lógica de análise probabilística dos riscos ambientais. Riscos catastróficos têm geralmente baixas 
probabilidades, mas consequências extremas (mesmo sem a possibilidade de demonstração 
quantificável das probabilidades)”. CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. 
Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 37-8, 40. Anota Jean-Marc 
Lavielle, citado por Leme Machado, consistir o princípio da precaução em “dizer que não somente 
somos responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido mas, também, 
sobre o que nós deveríamos duvidar”. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 
26 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p.108. Assim também a jurisprudência brasileira: “AGRAVO 
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO 
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO   PESQUEIRA.  REDUÇÃO.  
SÚMULA Nº7/STJ.  NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.  DANO INCONTESTE. 
NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. 
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 
(Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ). 2.  Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 
7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista 
nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia. 3. A Lei nº 
6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela 
ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) 
para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4.  O princípio da 
precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a 
concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por 
consequência, aos pescadores da região. 5. Agravo interno não provido”. STJ, AgInt no AREsp 
1311669 / SC. Acórdão publicado em DJe 06/12/2018. 
767 Consulte-se, a propósito: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LESÃO AO MEIO 
AMBIENTE. PENALIDADES APLICAVEIS AOS INFRATORES. LEIS NS. 7.367/85 E 6.938/81. 
INTELIGENCIA. A LEI N. 6.938/81, COMO LEGISLAÇÃO SUBSTANTIVA, DEFINE AS HIPOTESES 
DE LESÃO AO "MEIO AMBIENTE" E AS CONSEQUENTES PENALIDADES APLICAVEIS AS 
INFRAÇÕES, NELA, TIPIFICAS, ENQUANTO A LEI DE N. 7.347/85, COMO LEGISLAÇÃO ADJETIVA, 
TRAÇA AS REGRAS DE PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DAQUELA, NÃO TENDO, EM 
PRINCIPIO, O OBJETIVO DE INSTITUIR OUTRAS ESPECIES DE PENALIDADES NÃO PREVISTAS 
NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE (LEI N. 6.938). A "OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER" A QUE 
A LEI SE REFERE (N. 7.347) HA DE ENCONTRAR OS SEUS LINDES DEMARCADOS NA LEI 
SUBSTANTIVA (N. 6.938). EM FACE DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE "ESTRITA", E DEFESO A LEI 
COMINAR A PRATICA DE UMA INFRAÇÃO A QUE O TRANSGRESSOR SE OBRIGUE A FAZER OU 
NÃO FAZER ALGUMA COISA, SEM DELIMITAR-LHE O OBJETO, COM INTEIRA PRECISÃO, POIS 
QUE, NOS LIMITES EM QUE A LEI CONSENTE QUE UMA PESSOA SE OBRIGUE PARA COM 
OUTRA A FAZER OU NÃO FAZER ALGUMA COISA, QUALQUER FORMA DE ATIVIDADE HUMANA 
PODE CONSTITUIR O OBJETO DA OBRIGAÇÃO, DESDE QUE (FAZER OU NÃO FAZER) 
COMPREENDE UMA IMENSIDÃO DE ATIVIDADES, A QUE O JUIZ (OU A ADMINISTRAÇÃO) 
PODERIA OBRIGAR O INFRATOR, DISCRICIONARIAMENTE, SEM LIMITAÇÃO ALGUMA. A 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE OBRIGA O PROPRIETARIO A TRANSFERIR O SEU 
ESTABELECIMENTO (INDUSTRIAL) PARA LOCAL DIFERENTE, ACASO OBTENHA A LICENÇA DOS 
PODERES CONSTITUIDOS, AFRONTA, A UM SO TEMPO, O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E AO 
DIREITO DE PROPRIEDADE. UM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL E UM CONJUNTO DE BENS 
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a propriedade768, o que se revelará de singular consideração quando da interpretação 

e aplicação das normas aos casos concretos, uma vez que o meio ambiente possui 

estatura de direito fundamental. O terceiro, finalmente, porque incorporou 

expressamente a noção de risco ao debate ressarcitório.  

É de se observar, todavia, que a responsabilidade objetiva prevista no § 1º do 

artigo 14 da Lei nº 6.938/1981, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, não 

se aplica às hipóteses de responsabilização criminal, uma vez que no Brasil é 

inadmitida a imputação penal objetiva769, mesmo que afeta aos crimes ambientais. 

 
MOVEIS E IMOVEIS, A QUE SE AGREGAM A ORGANIZAÇÃO, O CAPITAL E O TRABALHO. A SUA 
MUDANÇA PARA LUGAR DIVERSO TEM EVIDENTES IMPLICAÇÕES NO PRINCÍPIO DA LIVRE 
INICIATIVA DA ATIVIDADE ECONOMICA ERIGIDO EM GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.” STJ, REsp 43512 / SP, DJ 
27/06/1994 p. 16911. Observe-se a ênfase dada no acórdão ao direito de propriedade e ao princípio da 
livre iniciativa. 
768 Vide artigo 170, da Constituição Federal: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I -  soberania nacional; II - propriedade 
privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V -  defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do 
pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 
porte. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 
769 E assim se verifica desde sempre. Colacionam-se as seguintes decisões dos Tribunais Superiores. 
Esta primeira vem datada do ano de 2005, e foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal: “Habeas 
Corpus.  Responsabilidade penal objetiva.  Crime ambiental previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 
Evento danoso: vazamento em um oleoduto da Petrobrás. Ausência de nexo 
causal.  Responsabilidade pelo dano ao meio ambiente não-atribuível diretamente ao dirigente da 
Petrobrás. Existência de instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação 
dos 14 mil quilômetros de oleodutos. Não-configuração de relação de causalidade entre o fato imputado 
e o suposto agente criminoso. Diferenças entre conduta dos dirigentes da empresa e atividades da 
própria empresa. Problema da assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. Impossibilidade de se 
atribuir ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. Habeas Corpus concedido”. Supremo 
Tribunal Federal. HC 83.554/PR. Julgado em 16/08/2005. Esta segunda decisão, também do Supremo 
Tribunal Federal, vem datada do ano de 2019, e caminha no mesmo sentido da anterior, prolatada 14 
anos antes, entendendo pela impossibilidade de responsabilização penal objetiva. Veja-se: “PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
DEPUTADO FEDERAL. 1. CRIME PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/1998. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELO 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). 
MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEORIA 
DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. CARGO DE DIREÇÃO OCUPADO É INSUFICIENTE 
PARA, UNICAMENTE, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. RESPONSABILIDADE QUE NÃO 
PODE SER PRESUMIDA. VEDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE 
SUBSTRATO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 3. CRIME DO ART. 69 DA LEI 9.605/1998. AUSÊNCIA 
DE PROVA DO RÉU TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. Extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime descrito no art. 46 da lei 9.605/1998, 
tendo em vista que a causa interruptiva da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia, e desde 
então, não incidiram outras causas interruptivas ou suspensivas. 2. A teoria do domínio do fato não tem 
lugar para colmatar a falta de substrato probatório da autoria delitiva. Precedentes AP 975/AL e AP 
898/SC. 3. No crime de falsidade ideológica, a conduta comissiva do tipo penal imputado não pode ser 
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Outra particularidade destacável quanto à interpretação e aplicação destes 

instrumentos de defesa do ambiente pelos Tribunais refere-se à afastabilidade da tese 

objetiva quando da ocorrência de danos ecológicos considerados sob o prisma das 

transgressões administrativas, que deixam de dizer respeito à lógica da 

responsabilidade objetiva para prestigiarem a sistemática da teoria da 

culpabilidade.770 

Nestes últimos decênios, portanto, foi enorme a evolução no campo 

responsabilizatório ambiental no sentido de ampliar a proteção ecológica (lato 

sensu).771 

De efeito, mesmo que preterida a solução civil responsabilizatória ambiental na 

 
presumida, unicamente, pelo cargo de direção ocupado na época dos fatos, pois a “contrario sensu” 
estar-se-ia autorizar a aplicação da vedada responsabilidade penal objetiva. 4. O quadro processual 
revela a insubsistência de prova de manobra ou de conduta precedente ou posterior do denunciado, 
que, na condição de diretor geral, causasse óbices ou dificuldades na atuação dos agentes 
responsáveis pela fiscalização no trato de questões ambientais. 5. Absolvição por ausência de provas 
de que o réu tenha concorrido para a prática dos crimes previstos nos arts. 299 do CP e 69 da Lei 
9.605/1998, por força do art. 386, V, do CPP”. Supremo Tribunal Federal, AP 987/MG, publicada em 
08/03/2019. 
770 Observe-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO  2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO 
LAVRADO EM   RAZÃO   DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a 
anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos 
ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após 
descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2.  A  sentença de 
procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro pelo fundamento de  que  "o  risco  da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos   
ao   meio  ambiente  consubstancia  o  nexo  causal  de  sua responsabilidade,  não  havendo,  por  
conseguinte,  que se falar em ilegitimidade  da embargante para figurar no polo passivo do auto de 
infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora   embargado  sob  o  
fundamento  de  que  "[a]  responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3.  Ocorre  que, 
conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do  REsp  1.251.697/PR,  de  minha  relatoria, 
DJe de 17/4/2012), "a aplicação  de  penalidades  administrativas  não obedece à lógica da 
responsabilidade  objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados),   mas   deve   obedecer   
à   sistemática  da  teoria  da culpabilidade,  ou  seja,  a  conduta deve ser cometida pelo alegado 
transgressor,  com  demonstração  de  seu  elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal 
entre a conduta e o dano". 4.  No  mesmo  sentido  decidiu  a  Primeira  Turma  em caso análogo 
envolvendo  as  mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva;  porém,  tratando-se  de  
responsabilidade  administrativa ambiental,  o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo 
causador  do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo 
transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 
7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos”. STJ, EREsp 1318051 / RJ, acórdão publicado em 
12/06/2019.  
771 “Houve uma acentuada evolução nos termos de responsabilização por danos ambientais. 
Originalmente, o dano ambiental se restringia às controvérsias de vizinhança pelo indevido uso da 
propriedade. No direito brasileiro tal se dava pela actio damni infecti (arts. 544 e 555 do CCB/1916). 
Isto sofreu grande evolução em vários sentidos, inclusive no da responsabilização do Estado”. 
JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do Estado por danos ambientais. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.54. 
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década de 1970, por ocasião do surgimento de instrumentos juspublicistas mais 

específicos à questão ecológica, retornou ela na década seguinte, constatada a 

insuficiência da resposta ofertada pelo direito público.772 O antigo direito de 

vizinhança, agora arejado pelas inovações do direito ambiental, passou de 

instrumento ligado ao direito de propriedade “para uma repercussão mais ampla, 

como, por exemplo, na saúde e qualidade de vida do indivíduo, em face do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado”.773 

Na sequência, com o afastamento da culpa e incorporação do risco como 

elemento de imputação à equação civil responsabilizatória, passou-se a generalizar a 

aplicação do critério de proporcionalidade diante da incerteza causal, mesmo e 

principalmente em face de danos ambientais. É a causalidade probabilística774, diz 

Alcoz, que “redefine o corpo da prova. Deve-se provar a probabilidade de..., e não o 

nexo causal”775.  

 
772 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.61. 
773 LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.144. “Leitão ratifica este pensamento e destaca mais 
duas fontes do direito civil que podem ser utilizadas com vistas à proteção ambiental: a) o instituto geral 
da responsabilidade civil e b) o campo do direito da personalidade”. LEITE, José Rubens Morato. Dano 
ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p.144. 
774 “A probabilidade deixa de ser instrumento para medir a certeza do fato causal, convertendo-se no 
núcleo da atividade probatória. Está-se diante de uma teoria com a qual se afirma a existência de uma 
relação de causalidade entre o prejuízo (final) sofrido e a conduta do agente danoso, em que pese 
constitua essa uma causa meramente provável do referido prejuízo. Assim se reconhece a certeza de 
danos que são estocásticos. Assim, os danos prováveis afirmam-se como certos”. ALCOZ, Luis Medina. 
La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños 
público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.413- 417. 
775 “Agora, não se tolera que somente a causalidade natural devidamente provada acenda a mecânica 
ressarcitória. A chance, pela ótica clássica, acaba se transformando num “expediente paliativo do 
princípio da indivisibilidade da causa”. Na atualidade, dizer “responsabilidade” significa dizer 
“responsabilidade por causa física, real, natural, única, indivisível, certa, efetiva, segura e se encontram 
enormes dificuldades para localizar as “palavras” com que afrontar a necessidade sentida de que surja 
a obrigação indenizatória em determinadas hipótese nas quais o vínculo etiológico é apenas possível. 
E se, no primeiro caso, as ficções e artifícios foram a solução provisória que deu passo à gestação de 
um novo sistema, impregnado de novos conceitos (risco criado, sacrifício especial, força maior exógena 
etc.), no segundo, as ficções e artifícios constituem a resposta inicial que encobre a aplicação de um 
modelo distinto que, com outros vocábulos (causalidade proporcional, parcial, fracionada, 
probabilística) está deslocando em determinadas hipóteses a indivisibilidade e a certeza. Por isso, se 
os expedientes paliativos do monocentrismo culpabilista anunciaram a definitiva consolidação de um 
sistema policêntrico de responsabilidade, que incorpora outros critérios ou razões com que obrigar o 
causante do dano, os expedientes paliativos da regra da indivisibilidade causal poderiam dar passo à 
informação, sem disfarces (enganos), de um sistema probabilístico de responsabilidade que, 
complementando o tradicional, admita abertamente em algumas hipóteses de incerteza, causalidades 
fracionáveis, possíveis e eventuais para vincular o agente (possivelmente) danoso. Se se assistiu ao 
declive do monismo culpabilístico e ao colapso da responsabilidade exclusivamente baseada no 
elemento subjetivo, parece estar surgindo agora o declive da certeza do dano e o colapso de uma 
responsabilidade baseada exclusivamente na indivisibilidade da causa. Assim, as regras de 
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Assim, e como já antes referido, utiliza-se a causalidade probabilística nas 

hipóteses em que a vítima se encontre materialmente incapacitada de promover a 

prova.  Atualmente, mesmo que não se possa descartar com toda a certeza que o 

agente não promoveu o menoscabo, pode-se determinar, utilizando-se o cálculo 

mental probabilístico, o laço causal. Desta forma, afirmam-se causalidades parciais 

na medida de sua probabilidade, o que se verifica, voltando a antigo exemplo, com a 

responsabilidade probabilística contida na doutrina da chance, estudada no capítulo 

anterior. Trata-se, vale negritar, de sistema alternativo de imputação que, em 

hipóteses de incerteza causal estrita, afirma causalidades probabilísticas para 

reconhecer indenizações que computam a hipótese de que o agente danoso não foi o 

autor material do prejuízo. Danos apenas prováveis acabam gozando de certeza 

suficiente para justificar a indenização do lesado, a partir de uma avaliação de 

conteúdo científico, não se indenizando necessariamente o dano causado mas o 

provavelmente produzido776, admitindo-se (pela teoria moderada da causa 

probabilística) a indenização parcial de um dano hipotético.777 Esta solução revela 

inegável fundo social, aproximando-se do antigo conceito de justiça distributiva, tanto 

que nos Estados Unidos, para alguns, o escopo da indenização proporcional “não é a 

justiça corretiva, mas distributiva (daí a aplicação da técnica da responsabilidade por 

cota de mercado)”, erigindo um sui generis conceito denominado causalidade 

social.778 

Dessa forma, constata-se terem os métodos estatísticos (a probabilidade) 

mostrado relativa eficiência no trato dos temas relacionados aos danos ambientais, 

mesmo quando é complexa a variabilidade (heterogeneidade) das circunstâncias, em 

que pese o artificialismo das soluções apresentadas. Todavia, quando se está diante 

de outro fenômeno – a ignorância –, derivado de erros sistemáticos de medida ou do 

 
indenização proporcional que hoje em dia se admitem no marco das teorias da oportunidade perdida e 
da causa anônima podem perceber-se não como incômodas anomalias ou “exceções” cuja assimilação 
requer fortíssimas explicações, mas coo manifestações de uma nova teoria geral da causalidade, que 
deixou de basear-se já, sempre e em todo o caso, no princípio da indivisibilidade causal. Tal teoria pode 
ser, em alguma medida, a da causalidade probabilística”. ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida 
de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho de daños público y privado. Cizur Menor 
(Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.405-411.  
776 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.415. 
777 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.418. 
778 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudenAcial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p.426. 



206 
 

 
 

desconhecimento de parte do processo considerado, não se mostra a probabilidade 

capaz de atuar satisfatoriamente, cabendo à teoria da possibilidade definir o quão 

razoável é um dado evento. Daí afirmar Machado que “a ignorância não pode ser um 

pretexto para ser imprudente”.779 

Por isso a relevância do aprofundamento do estudo do princípio da precaução 

para a responsabilização civil ambiental, agora sob o enfoque da causalidade 

possibilística, como forma de abordar a discussão por perspectiva ainda não 

adequadamente investigada pela causalidade probabilística: a potencialidade (o risco) 

de causar o dano.780 

É o que se verá na continuação, quando se discutirá a criação de um sistema 

responsabilizatório civil ambiental específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
779 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, 
p.111. 
780 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, 
p.434. 
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3.4 A CRIAÇÃO DE UM REGIME RESSARCITÓRIO ESPECÍFICO AO DANO 

AMBIENTAL 

A questão nodal a ser respondida neste tópico é esta: para sobreviver como 

espécie, preservando o majestoso patrimônio natural e respeitando seriamente a vida 

na Terra, será necessário e útil constituir um regime diferenciado de responsabilidade 

civil pelo dano ambiental?781  

 Neste rumo, o desconforto gerado pela inadequação causal a algumas 

hipóteses ressarcitórias – implicando, muitas vezes, a ausência de responsabilização 

do lesante –, especialmente aquelas ligadas ao direito fundamental ambiental, fez 

assomar uma “crise filosófica do princípio da causalidade”.782 

Significativo exemplo desse esboroamento – e decorrente procura por um 

modelo responsabilizatório mais coerente e apropriado – é encontrado no caso 

Fairchild versus Glenhaven Funeral Services Ltd. e outros fabricantes de cimento 

portland, decidido em maio do ano 2002 pela Câmara dos Lordes do Reino Unido783. 

Neste julgamento, envolvendo patologia respiratória por conta da aspiração de fibras 

de amianto, foi utilizada a teoria denominada “risco materialmente crescente de dano”, 

em evidente afastamento da teoria (ou teste) usual intitulada “equilíbrio ou balanço de 

probabilidades” (padrão “but for”, estudado no capítulo 1). Arthur Eric Fairchild havia 

trabalhado por anos em inúmeras empresas na década de 1960, quando ficou 

indevidamente exposto ao amianto, substância reconhecidamente cancerígena, tendo 

desenvolvido mesotelioma pleural maligno784; foi essa a causa de sua morte, ocorrida 

 
781 Encartadas no artigo 225, da Constituição Federal. 
782 “É desta crise filosófica do princípio da causalidade e de sua decadência que surge a concepção 
através da qual a causalidade, mais do que certeza, é probabilidade. Um dado acontecimento não 
desencadeia um determinado efeito, mas aumenta significativamente a probabilidade de sua 
ocorrência”. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de 
causalidade. Rio de Janeiro: G/Z Editora, 2010, p. 95. “Falar de causa significa falar de probabilidade 
e de aumento do risco da produção de um evento” CAPECCHI, Marco. Il nesso di causalità: da 
elemento della fattispecie fatto illecito a critério di limitazione del risarcimento del danno. Padova: 
CEDAM, 2002, p. 213. “A crise na ciência somente se instaura quando a comunidade científica se 
depara com uma situação que, a despeito de esforços e de modificações pontuais na matriz teórica, 
não encontra resolução dentro do Paradigma. Os cientistas tomam consciência da crise apenas ao não 
conseguirem mais se esquivar da anomalia encontrada, justamente porque o substrato contido nos 
manuais profissionais, ou seja, sua base teórica (e doutrinária), não fornece subsídios adequados para 
solução satisfatória do problema”. ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Curso de filosofia jurídica. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 110. 
783 House of Lords. Parliament UK. UKHL 22. Disponível em 
https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020620/fchild-1.htm. Acesso em 04/08/2019. 
784 “O mesotelioma pleural maligno (MPM), apesar de raro, é a principal neoplasia maligna primária 
da pleura, a qual ganha progressivamente destaque e importância devido à incidência crescente 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd020620/fchild-1.htm
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em 1996, ao contar 60 anos de idade. O processo indenizatório foi movido pela viúva 

em face das três empregadoras de Fairchild, sob o argumento de violação pelas 

demandadas do dever de cuidados para prevenir a inalação de pó de amianto devido 

ao risco de que esse pó (se inalado) pudesse causar mesotelioma. A discussão de 

fundo residia no fato de que uma única fibra de amianto pode causar a doença, não 

se sabendo quando, onde nem quanto de amianto foi inalado pelo falecido, sendo 

certo, porém, existir relação direta entre a quantidade de exposição e o risco de 

contrair a enfermidade. Outro problema havido no caso dizia com o longo período de 

latência (30 a 40 anos ou mais, segundo o julgado) necessário à aparição dos 

sintomas da doença. Em resumo, estava-se diante de complexo problema causal, pois 

era impossível determinar quanto de amianto foi aspirado pelo lesado, qual o exato 

momento em que isso se deu e qual a específica fibra de amianto responsável pelo 

falecimento de Fairchild. Não havendo como determinar o laço causal, igualmente 

inexequível se mostrava definir o nexo de imputação, isto é, o responsável efetivo pelo 

dano. O emprego das teorias responsabilizatórias tradicionais – notadamente a 

determinística e aquela intitulada “equilíbrio das probabilidades” – não era capaz de 

identificar com a precisão necessária tais variáveis (nexo causal e de imputação), 

permitindo apenas afirmar, vaga e inutilmente, que um dos empregadores da vítima 

era o causador do dano. Estava-se diante da incerteza785, gerada pelo 

desconhecimento causal. Sublinhe-se que a utilização da técnica “but for” é acertada 

para as hipóteses de ressarcimento do dano corporal, cabendo à vítima provar que a 

 
observada nas últimas décadas. Em 1973, nos Estados Unidos, a estimativa era de 0,5 caso por 
100.000 habitantes, passando para 1,7 em 1992. Devido à sua associação com o asbesto, 
principalmente o do tipo anfibólico, e ao longo período de latência (30 a 40 anos), esse aumento reflete 
a maior exposição ocorrida no período pós-guerra”.  
TERRA, Ricardo Mingarini. TEIXEIRA, Lisete Ribeiro. BEYRUTI, Ricardo. TAKAGAKI, Teresa Yae; 
VARGAS, Francisco Suso; JATENE, Fabio Biscegli. Mesotelioma pleural maligno: experiência 
multidisciplinar em hospital público terciário. Jornal Brasileiro de Pneumologia. Vol. 34, n. 2, 2008. 
Disponível em http://www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=130. Acesso em 
04/08/2019. 
785 A incerteza causal foi tratada em tópico específico, acima. Porém, vale rememorar com Carvalho, 
estribado em Canotilho, que a “responsabilidade civil clássica exigia a “previsibilidade” como elemento 
configurador do nexo causal. Com a transição para a sociedade de risco, o incremento na complexidade 
das relações causais desencadeou, na própria ciência, a assimilação da incerteza científica como fator 
de avaliação científica. Em situações complexas, o direito passou a decidir não mais com base em 
riscos concretos, mas sustentado pela “probabilidade” [da concretização desse risco]. As avaliações 
causais não são mais determinísticas, mas probabilísticas. Utiliza regras da “experiência normal” – 
aquele tipo de fatos foi adequado para causar aquele tipo de dano”. CARVALHO, Délton Winter de. 
Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013, p.162. A lição do autor aproxima-se da ideia de normalidade desenvolvida no 
direito espanhol, também já antes explorada mas, ao final, seu conceito mais se assemelha às noções 
de causalidade adequada. 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=130
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violação do dever legal pelo demandado foi a causa do prejuízo e cumprindo-lhe 

demonstrar que, não fosse a violação, o dano não teria ocorrido. Mas, no caso, o 

emprego da técnica do equilíbrio das probabilidades implicaria a desresponsabilização 

das demandadas. A Câmara dos Lordes, por isso, destacou que, fosse apenas uma 

empresa a violar o dever de proteção, a viúva de Fairchild seria integralmente 

indenizada. Desta forma, e para resolver o caso específico, o voto condutor proferido 

por Lord Bingham deslocou a curso da discussão e questionou (no sistema de testes 

por eles empregados) qual réu (ou réus) havia aumentado significativamente o risco 

de dano à vítima com a violação do dever de cuidado e proteção, resultando daí a 

responsabilidade integral e solidária dos empregadores, o que não afastava eventual 

debate entre eles para decidir as cotas de contribuição de cada um.786  

Portanto, e utilizando enorme esforço retórico, Lord Bingham transformou o 

risco criado pelas empresas – ao violarem o dever de cuidado e proteção e exporem 

Fairchild às fibras de amianto – em fundamento indenizatório, admitindo a incerteza787 

como elemento da equação, não para acobertar responsabilidades, mas para fazer 

presente a causalidade social (entendendo o dano como fenômeno social)788. Fato é 

que a teoria do nexo causal probabilístico fez o quanto pôde para dar conta das 

hipóteses ressarcitórias, necessitando agora de reforço teórico a fim de alcançar 

circunstâncias que lhe escapam, como se dá com o direito do dano ambiental789, 

 
786 No direito continental, é muito provável que a matéria fosse resolvida com base na teoria da 
causalidade alternativa.  “É ela [a causalidade alternativa] antiga e se criou principalmente para os 
casos de danos resultantes de atividades massivas, nas quais se desconhece o autor direito do dano. 
É o cato típico de brigas ocorridas nos bares. A fórmula pode receber aplicação em matéria ambiental, 
quando existem várias fontes emissoras dentro das quais existe alguma que causou o dano, mas não 
é possível estabelecer qual. Neste caso, todas elas respondem pelo dano total”. CASTRO, Luis 
Martínez Vázquez de.  Daños medioambientales y derecho al silencio. Colección Jurídica General. 
Monografías. Madrid:Editorial Reus S/A, 2015, p.26. 
787 “A expressão “certeza” deve ser entendida segundo o “padrão da vida prática”, i.e., de acordo com 
o respectivo significado social. A exigência de um grau de certeza semelhante ao pressuposto nas 
situações de responsabilidade aplicáveis aos danos “normais” poderia inviabilizar a imputação da 
generalidade dos danos ecológicos e ambientais, prejudicando assim o cumprimento da função 
essencial deste (sub)sistema de responsabilidade.  Isto sugere a razoabilidade de uma atenuação da 
exigência de prova da condição sine qua non e a adoção de critérios de verossimilhança (modelo 
escandinavo – Suécia e Finlândia. O modelo germânico baseia-se na presunção de causalidade) ou 
de probabilidade, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto” (no essencial, as ideias citadas 
pela autora são tratadas por Cunhal Sendim). OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação 
na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 86-7. 
788 ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños: 
reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2009, 163. 
789  “O dano ambiental, por suas próprias características, requer um tratamento distinto por parte da 
responsabilidade civil, já que a incerteza é inerente à questão ambiental. Os danos ocasionados ao 
ambiente, em muitas ocasiões, não são consequência de uma só ação, mas o produto de todo um 
processo estendido no tempo e no espaço, sem respeitar limites ou fronteriras políticas ou geográficas”. 
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marcadamente difuso790, intergeracional, cumulativo791 e diferido no tempo e no 

espaço.792  

Nesse imenso cipoal argumentativo, o que se percebe é o “(re)aparecimento 

da responsabilidade civil como ingerência jurídica de certo modo atrasada no 

movimento de proteção ambiental”.793  

Em que pese a existência de mecanismos de matiz preventiva794 (como a ação 

 
CASTRO, Luis Martínez Vázquez de.  Daños medioambientales y derecho al silencio. Colección 
Jurídica General. Monografías. Madrid:Editorial Reus S/A, 2015, p.5. Deve-se lembrar, ainda, que “O 
dano, além de elemento essencial, é a verdadeira razão de ser da responsaabilidade civil, o que lhe dá 
existência”. PERALES,  Carlos de Miguel. La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. 
Madrid: Editorial Civitas, S/A, 1994, p.78. 
790 Na ainda incipiente atmosfera dos direitos difusos, de concepção marcadamente processual, “mas 
hoje categoria aplicável a todos os domínios do sistema jurídico, interesses ou direitos difusos são, de 
modo simplificado, aqueles que têm como titulares grandes parcelas de pessoas não representadas 
adequadamente por porta-vozes unívocos e individualizados; é nebulosa sua terminologia, que se 
encontra submersa numa constelação de noções concorrentes”. É ele estruturado a partir da 
“transindividualidade real ou essencial ampla, indeterminação de seus sujeitos, indivisibilidade e 
indisponibilidade, vínculo apena fático a unir os sujeitos, ausência de unanimidade social (o que os 
diferencia do interesse público) e ressarcibilidade indireta”. BENJAMIN, Antonio Herman de 
Vasconcellos e. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a 
opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor. Brasília: BDJur. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8688. Acesso em 20/11/2016, p.27. 
791  “Às vezes, o dano ambiental provém da acumulação das emissões que, consideradas 
singularmente, ficam abaixo dos limites permitidos, mas que unidas a ourtas emissoes podem chegar 
a provocar um grave dano am ambiente”. CASTRO, Luis Martínez Vázquez de.  Daños 
medioambientales y derecho al silencio. Colección Jurídica General. Monografías. Madrid:Editorial 
Reus S/A, 2015, p.24. 
792 Por isso concorda-se com Mateo quando afirma que os objetivos do Direito Ambiental são 
fundamentalmente preventivos. MATEO, Ramón Martín. Tratado de derecho ambiental. I/93. Madrid: 
Editorial Trivium, 1991. “A prevenção orienta todo o Direito Ambiental, pois não podem a humanidade 
e o próprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental. A degradação ambiental, como 
regra, é irreparável”. UNEP, The world environment 1972 – 1992. London: Chapman & Hall, 1992, p. 
803. “A Carta extraída da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento – 
Rio-92, em seu princípio 13 afirma ser dever do Estado elaborar legislação relativa à responsabilidade 
e à indenização às vítimas de contaminação e outros danos ambientais, bem como deverão cooperar 
de modo mais incisivo na feitura de novas leis internacionais  sobre responsabilidade e indenização 
pelos danos ambientais causados pelas atividades realizadas dentro de sua jurisdição. Também prevê 
a adoção do critério da precaução”.      JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. Responsabilidade civil do 
Estado por danos ambientais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.12. 
793 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e.  A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília: BDJur. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em 20/11/2016, 
p. 4. Vale ressaltar, por oportuno ter “certa doutrina defendido que nos danos ecológicos não seria 
possível recorrer a mecanismos da responsabilidade individual, uma vez que estando em causa o 
interesse global da defesa do ambiente, só o direito público poderia intervir. Mas preenchidos os 
pressupostos da responsabilidade civil, ela poderá ser efetivada com vista à reparação ecológica, não 
através da legitimidade individual, mas da legitimidade coletiva (singular ou associativa). OLIVEIRA, 
Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: 
Edições Almedina S/A, 2007, p.14. 
794 Anota Perales haver quem negue a possibilidade de medidas preventivas (prevenindo dano futuro) 
fazerem parte do conceito geral de reparação pois, de efeito, não visam reparar dano algum. Sua 
missão é evitar que o dano se produza. PERALES,  Carlos de Miguel. La Responsabilidad Civil por 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8688
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
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negatória, prevista em Espanha), o que caracteriza o direito indenizatório tradicional795 

é sua condição reparadora, pressupondo a ocorrência de um dano efetivo, atual e 

concreto796, mas isso não significa que a responsabilidade civil ambiental não possa 

ter, “em certos casos, características próprias, especiais, que a diferenciem de outros 

tipos de responsabilidade”.797 Aqui e sempre, nos domínios do direito ambiental, os 

critérios definidores do dano ressarcível acabam sendo estabelecidos pelos 

ordenamentos jurídicos de cada país. Por conseguinte, em face do caráter 

precaucional que distingue esse direito especial, poder-se-ia discutir se está presente 

o primeiro requisito para a configuração da responsabilidade civil: o dano. Medidas 

precaucionais podem ser tidas, sem exageros, como antecipação do dano e, assim, 

assimiladas aos demais danos, ou ainda pode o risco, em si, ser considerado o próprio 

prejuízo. O que vale sublinhar, ademais, é que a adoção diligente de medidas 

precaucionais autoriza aquele que assim agiu a recuperar o valor investido, podendo 

ele se ressarcir, então, do autor da ameaça grave e iminente de dano (concreto).798 

Com efeito, assinala Cafferatta, o dano ambiental é espécie do gênero direito 

de danos, mas não um dano qualquer, por ser difícil sua comprovação, apresentando-

se ele normalmente anônimo e vinculado a situações multicausais, como inúmeras 

vezes aqui afirmado. Assim, por exemplo, o dano jurídico ressarcível clássico obedece 

a alguns requisitos: deve ser certo, concreto, direto, pessoal, diferenciado. O dano 

ambiental799, ao contrário, não cumpre com nenhum destes requisitos, exigindo por 

 
Daños al Medio Ambiente. Madrid: Editorial Civitas, S/A, 1994, p.94. 
795 Se for verdade que a humanidade enfrenta desafios sem precedentes para a sua sobrevivência, 
então não se pode invocar a validade de conceitos tradicionais. Novos desafios exigem novas 
respostas. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e 
governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.106. 
796 PERALES,  Carlos de Miguel. La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. Madrid: 
Editorial Civitas, S/A, 1994, p.80. 
797 PERALES,  Carlos de Miguel. La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. Madrid: 
Editorial Civitas, S/A, 1994, p.91. 
798 CASTRO, Luis Martínez Vázquez de.  Daños medioambientales y derecho al silencio. Colección 
Jurídica General. Monografías. Madrid:Editorial Reus S/A, 2015, p. 22, nota 49, p. 23. 
799 “A progressiva consolidação do Estado de Direito Ambiental determinou a autonomização de um 
novo conceito de danos causados à natureza em si. (...) Existe um dano ecológico quando um bem 
jurídico ecológico é perturbado”. GOMES, Carla Amado. A responsabilidade civil por dano 
ecológico: Reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho. 
https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_MA_5994.DOC. Acesso em 20/10/2018. “Danos 
ecológicos (ou puramente ecológicos) são lesões causadas em bens ambientais naturais, ou seja, 
lesões no ambiente enquanto bem jurídico; dano ambiental significa os danos sofridos na esfera jurídica 
de um sujeito, isto é, provocados a pessoas ou bens através do ambiente”.  OLIVEIRA, Ana Perestrelo 
de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 
2007, p.13. 

https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_MA_5994.DOC.%20Acesso%20em%2020/10/2018.
https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_MA_5994.DOC.%20Acesso%20em%2020/10/2018.
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isso mais acurada redefinição conceitual. O mesmo também se verifica em relação à 

antijuridicidade, bastando para alguns (ligados à seara do direito ambiental) que o ato, 

para que seja tido como antijurídico, revele-se “injusto”, isto é, que contrarie o sentido 

e finalidade do ordenamento jurídico em geral.800 Afinal, neste cenário, “a 

responsabilidade pelo risco tende a assumir importância central no ressarcimento dos 

danos ambientais”.801   

Nesse exato sentido, v.g., desenhou-se o regime adotado pela lei de 

responsabilidade meio-ambiental espanhola - LRM, de 23 de outubro de 2007-, 

descrevendo não apenas o dano produzido mas também a ameaça iminente de sua 

ocorrência.802 Ademais, como salienta José Esteve Pardo, “a ameaça iminente 

configura um risco – a probabilidade de um dano –, mas um risco significativo e 

verossímil [plausível], na medida em que se trata de uma probabilidade suficiente”.803  

De fato, reitere-se, a incorporação das teorias do risco ao discurso 

responsabilizatório ambiental804 apresentou-se como “solução dogmática e 

 
800 CAFFERATTA, Néstor A. Régimen de  responsabilidad objetiva por daño ambiental. Revista de 
Derecho Ambiental (3), 2015, p. 75-92. Disponível em 
https://revistas.uchile.cl/index.php/RDA/article/view/36500/38121, acesso em 03/02/2019. 
801  OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.15. De acordo com a  Agência Europeia de Meio Ambiente 
(AEMA): “risco é a situação em que se conhecem os efeitos negativos e sua probabilidade; na incerteza 
são conhecidos os efeitos negativos, mas não sua probabilidade; na ignorância não se conhecem nem 
os efeitos negativos nem sua probabilidade. O risco está na prevenção; na precaução está a ignorância. 
ZORZETTO, Silvia. Concepto de riesgo y principio de precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 
2018, p. 95-6. “Costuma-se conceituar o risco como a probabilidade de que ocorra um fenômeno natural 
ou humano que afete direta ou indiretamente ao meio ambiente. Também se alude a ele como a um 
fator objetivo de atribuição que tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico (risco proveito, risco 
criado, risco de empresa)”. Risco criado é “o juízo de imputação se formula com total abstração da ideia 
de culpabilidade. São atividades lícitas e na maioria dos casos socialmente valiosas mas que por 
distintos fatores podem converter-se em fonte geradora de danos. Criam um risco potencial, 
comprovável com um juízo de previsibilidade objetiva”. Risco benefício constitui “a responsabilidade 
como contrapartida do proveito”.  Risco de empresa como situação qualificada de risco, possui um 
caráter agravado. Constitui complemento dos esquemas ordinários de responsabilidade objetiva em 
áreas específicas” [por exemplo, direito ambiental]. CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo 
ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p.47, 50-1, 53. 
802 Assim se encontra redigido o artigo 2º (definições), item 13, da Lei nº 26/2007 (LRM), BOE núm. 
255 Miércoles 24 octubre 2007 43235: “Ameaça iminente de danos: uma probabilidade suficiente de 
que se produzam danos meio-ambientais em um futuro próximo”. Por último, na ensinança de Vázquez 
de Castro, “aparece o denominado princípio da precaução como fundamento de uma responsabilidade 
civil que se traduziria em um dever de antecipação dos riscos. ” CASTRO, Luis Martínez Vázquez de.  
Daños medioambientales y derecho al silencio. Colección Jurídica General. Monografías. 
Madrid:Editorial Reus S/A, 2015, p.92-3. 
803 PARDO, José Esteve. Ley de responsabilidad medioambiental – comentario sistemático. Marcial 
Pons, 2008, p.37. 
804 O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teve oportunidade de sufragar entendimento 
neste sentido: “Risco de dano ao meio ambiente  - Desnecessária prova do dano ambiental, bastando 
a simples ameaça para configurar o dever de ação para resguardá-lo; não se exige prova do dano 

https://revistas.uchile.cl/index.php/RDA/article/view/36500/38121


213 
 

 
 

pragmaticamente correta” pois, além do mais, permitiu densificar o nexo de 

imputação805 do dano, uma vez percebido que o relevante, para efetiva preservação 

ecológica, “é consagrar processos que excluam a própria possibilidade do dano, 

assegurando uma tutela antecipada do ambiente [o princípio da precaução]”.806 

Aliás, como destaca Cordobera, em tema de direito de dano ambiental a 

indenização e a reparação possuem caráter subsidiário, sendo efetivamente 

fundamental a prevenção do prejuízo.807 Tanto assim que De Cupis a indicava [a 

prevenção] – como derivação do princípio “alterum non laedere” – dentre os 

fenômenos jurídicos que se unem ao dano.808  

Nesse sentido registra Carvalho o surgimento de fundamento decisório racional 

para atuar no espaço existente entre a certeza absoluta e a dúvida total809 [para ele, 

 
efetivo, mas apenas de sua probabilidade, bastando simples ameaça para justificar a via processual, 
com a qual se afasta a possível irreparabilidade.” TJSC, relator em. Des Luiz Cezar Medeiros, AC 
1998.008761-9, j. 1º/04/2002. 
805 A imputação do dano ambiental se dá quando “a conduta do agente cria ou aumenta um risco não 
permitido ou previsto na fattispecie legal, sendo o resultado ou evento danoso materialização ou 
concretização desse risco (exige criação ou aumento do risco, mas não a demonstração da conditio 
sine qua non)”. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil 
ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 70-1. 
806 Essa a impressão de Ana Oliveira, cintando Menezes Leitão. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. 
Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 
2007, p.70-1. 
807 “O consenso generalizado em torno do propósito ressarcitório da responsabilidade civil sofre 
embates irresistíveis durante a segunda metade do século CC. Ao lado da reparação começa a se falar 
em novas funções (entendidas como objetivos) da responsabilidade civil. Entre essas novas funções 
encontra-se a da prevenção (a prevenção é uma solução ex ante para o problema do dano. Além de 
um profundo sentido humanista, ético, mostra-se também muitas vezes economicamente eficiente), e 
a da minimização dos custos sociais. Quando se propõem, para o sistema de responsabilidade, 
objetivos que se estima valiosos, o debate se desloca de uma instância de descobrimento para uma de 
justificação”. (...) “Alguns autores entendem que o propósito do direito de danos é (ou deveria ser) 
corrigir injustiças passadas, não prevenir a conduta de potenciais danadores ou (meramente) 
compensar as vítimas. (...) Dentro desse amplíssimo conjunto se encontra o joga das astreintes no 
direito continental, os punitive damages no common law, as tarifas, as reduções de equidade e o efeito 
dos seguros e fundos que fazem com que o que paga o lesante nem sempre coincida com o valor do 
dano. Tem-se denominado esse movimento de justiça corretiva, o que envolve certas considerações 
de ordem moral ou político e um componente sacionatório, uma ideia de aflição”. ACCIARRI, Hugo A. 
La relación de causalidad y las funciones del derecho de daños: reparación, prevención, 
minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.179-81,184. 
808 CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  Madrid: Editorial Reus, 2014, p.84, 90. 
809 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.34. Interessante discussão a ser oportunamente 
aprofundada diz respeito ao comportamento do lesante, quando do emprego do que se denomina 
“melhores técnicas disponíveis” (MTDS), o que não se confunde com o simples cumprimento dos 
deveres legais e regulamentares de funcionamento das instalações. Conforme Ana P. Oliveira, “cessa 
a presunção de causação do dano (culpa/ato ilícito/nexo causal) no caso de o operador demonstrar ter 
utilizado as MTDS. Cessa a presunção, mas pode o lesado provar, ainda assim, que o dano foi 
produzido por aquele lesante. Mas o ônus da prova é seu. No caso da responsabilidade subjetiva, atos 
autorizativos jurídico-públicos têm o efeito de exclusão da ilicitude”. OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. 
Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 
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apreciável pela equação probabilidade casual / magnitude do desastre810], com a 

tarefa de mensurar a intolerabilidade dos riscos ambientais que se tornam, deste 

modo, danos ambientais futuros, o que permitiria superar a restrição apresentada pela 

escola tradicional (atuante post factum)811 à interferência do direito da 

responsabilidade civil, por ser sua função primordial o ressarcimento de danos 

concretos, não a sua prevenção/precaução.812 Por conseguinte, neste contexto 

funcionaria a precaução como uma espécie de roteiro para decisões que digam 

respeito a riscos abstratos, envoltos em incerteza científica respeitantes à efetiva 

ocorrência do dano e seu alcance. Estaria ela [a precaução] centrada “numa lógica de 

análise probabilística dos riscos ambientais. Riscos catastróficos têm geralmente 

baixas probabilidades mas consequências extremas (mesmo sem a possibilidade de 

demonstração quantificável das probabilidades)”.813 

Sendo assim, nos domínios do direito ambiental entende-se que o risco 

(admitido ele mesmo como dano814, atrelado ao princípio da precaução) fez substituir 

 
2007, p 120. “O conhecimento científico direciona o desenvolvimento da regulação jurídica em matéria 
ambiental. O dever de utilização da “melhor tecnologia possível” (Best Avaliable Tecnology – BAT) 
consagrado em alguns diplomas ambientais internacionais e a cláusula do “estado da técnica” (Stand 
der Technik) prevista na legislação ambiental alemã elucidam bem essa questão. É na direção para a 
qual aponta a ciência, notadamente em relação à existência de novos danos e risco de danos 
ecológicos, bem como da descoberta de novas tecnologias “limpas” que o Direito Ambiental vai trilhar 
o seu desenvolvimento”.  SARLET, Ingo Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. Direito ambiental: introdução, 
fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.337. 
810 “O potencial lesivo deve ser levado em consideração a fim de determinar a incidência do princípio 
da precaução. Quanto mais graves os efeitos esperados, maior a relevância de sua mitigação. As 
medidas preventivas impostas devem ser proporcionais à gravidade dos riscos ambientais 
diagnosticados a fim de permitir que se atinja o nível de proteção pretendido, tendo em conta os 
potenciais efeitos a médio e longo prazos. Tudo para formar um “equilíbrio de interesses””. CARVALHO, 
Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2013, p.36.  
811 “A tradição jurídica tem uma autocompreensão do direito como instrumento social de caráter post 
factum, i.e., decide sobre eventos já instaurados e consumidos, fazendo uso de programações de 
modelo condicional (se..., então...)”. CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a 
responsabilização civil pelo risco ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, 
p.53. 
812 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.35. 
813 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.37-8, 40. “Em um contexto de incertezas científicas que 
dão margem a um padrão precaucional de prova, devem as cortes de justiça atuar de forma 
diferenciada quanto à exigência de convicção probatória. Os motivos devem ser razoáveis 
(verossimilhança). Algo menos do que a probabilidade, mas mais do que uma remota possibilidade. 
CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p. 229.  
814 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.24, 27. Assim também já decidiu o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região: “O mero risco de dano ao meio ambiente é suficiente para que sejam tomadas 
todas as medidas necessárias a evitar sua concretização. Isso decorre tanto da importância que o meio 
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o ônus da vítima de provar o nexo causal concreto pelo dever de demonstrar apenas 

uma “conexão causal possível entre o comportamento do agente e o dano ocorrido”.815 

Para tanto, admite-se a aplicação da “teoria da conexão de risco”, destinada 

justamente a solucionar problemas causais não alcançados pela teoria da adequação 

ou da causa adequada.816  

Se assim se verifica, então, para além da função ressarcitória – evidentemente 

fundamental à reparação do dano ambiental, prima facie através da restauração 

natural – a responsabilidade civil deve assumir ainda nítida finalidade preventivo-

precaucional, levando à internalização dos custos ambientais.817 Efetivamente, “no 

direito ambiental, nem a responsabilidade objetiva parece solucionar a questão (nexo 

causal/dano)”. Trata-se do fenômeno da causalidade complexa e respetcivo 

afrouxamento da prova do nexo causal (atenuação do relevo causal), sendo suficiente 

à responsabilização do lesante [mesmo que pelo simples risco] “a probabilidade 

[possibilidade, defendida no texto] de uma atividade ter ocasionado determinado dano 

ambiental”.818  

Por tais razões, sustenta-se a existência de um regime ressarcitório 

diferenciado para atender às especificidades do dano ambiental, até porque “a 

 
ambiente adquiriu no ordenamento constitucional quanto da irreversibilidade e gravidade dos danos em 
questão, e envolve inclusive a paralisação de empreendimentos que, pela sua magnitude, possam 
implicar em significativo dano ambiental, ainda que este não esteja minuciosamente comprovado pelos 
órgãos protetivos” – TRF4, AI 2007.04.020136-0/SC, 18/02/2009. “O problema da democracia 
contemporânea é a distribuição dos riscos”. CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda 
Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.39, 91. 
815 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.108-9. 
816 “A Teoria da Conexão de Risco destina-se a corrigir algumas situações em que a Teoria da 
Adequação não fornece uma resposta satisfatória.  Nesta teoria, não basta a comprovação de que o 
agente, com a sua acção, produziu ou potenciou um risco não permitido para o bem jurídico ameaçado; 
é preciso ainda determinar se foi esse risco que se materializou ou concretizou no resultado típico. in 
Direito Penal, de Jorge de Figueiredo Dias, parte Geral, Tomo  l,  2 edição, Coimbra Editora, página 
336).  O dano ambiental é imputável ao agente quando este cria ou aumenta um risco não permitido 
(responsabilidade subjetiva) ou um risco previsto na norma legal (responsabilidade objetiva) e o 
resultado lesivo é a materialização ou concretização desse risco (mais flexível do que as teorias de 
base estritamente naturalística, mas ao mesmo tempo garante a função de limitação da 
responsabilidade que todo o critério de imputação deve cumprir)”.     OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. 
Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Edições Almedina S/A, 
2007, p. 125-7. 
817 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p.20. “Externalidade é o custo não considerado pelo sujeito que 
toma decisões, pois o transfere (o custo) a outras pessoas ou à sociedade como um todo. Este custo 
pode afetar bens comuns ou bens privados”. CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. El riesgo ambiental.  
Madrid: Editorial Reus, 2014, p.58. 
818 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.128-30. 
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proteção do meio ambiente é informada por uma série de princípios que a diferenciam 

da vala comum dos conflitos humanos”.819 

Por aí se vê, sem necessidade de elaboração mais detida, que os conceitos de 

“certeza” e “previsibilidade”, tão caros ao direito criminal e civil clássicos, são 

afastados pelo microssistema do direito ambiental, a fim de emprestar-lhe 

operabilidade e efetividade. 

 Assim posto, pode-se apresentar um quadro analítico simplificado dos 

mecanismos para enfrentamento do desafio coletivo ambiental a partir da 

responsabilização civil na pós-contemporaneidade.  

Tem-se como possível, pois, identificar três fatores definidores da mudança do 

eixo ressarcitório pro natura: 1. socialização do direito de danos, com inegável 

alargamento das hipóteses de proteção estendida da vítima (coletividade), a partir da 

análise via direito responsivo; 2. aplicação de novas técnicas de solução de conflitos 

e 3. métodos interpretativos não convencionais para atender demandas de 

litigiosidade complexa. 

Uma vez evidenciada a ambiência necessária à proteção das vítimas via 

emprego e aplicação dos direitos sociais, novas técnicas de solução de conflitos 

coletivos (e não mais apenas intersubjetivos) se mostraram imprescindíveis, em 

especial no pertinente à danosidade ambiental.820 Para tanto, um sem-número de 

dispositivos são mobilizados no sentido de preservar, o mais possível, a ideia medular 

da ressarcibilidade integral e efetiva do lesado. 

 
819 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e.  A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. Brasília: BDJur. 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em 20/11/2016, 
p. 20. Para uma alentadora e profunda incursão sobre os “princípios ambientais”, consultar a excelente 
obra de SARLET, Info Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do direito ambiental. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
820 É de se registrar que no terreno da “conflituosidade coletiva” os agentes agressores/degradadores, 
em razão da própria atividade, constituem-se em repeat players, ao passo que as vítimas “difusas” ou 
mesmo identificáveis constituem-se, normalmente, de cidadãos-litigantes denominados one shotter, 
presumivelmente vulneráveis e econômica, técnica e informacionalmente hipossuficientes, em regra, 
em relação à pessoa jurídica degradadora. “Em verdade, o litigante forte, podendo resistir com menor 
sacrifício aos inconvenientes da longa duração dos pleitos, tem todo o tempo do mundo. O lapso 
temporal é seu grande aliado”. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A insurreição da aldeia 
global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio 
ambiente e do consumidor. Brasília: BDJur. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/8688. Acesso em 20/11/2016, p. 45-47. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8688
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Dentre esses métodos merece destaque a teoria do cúmulo (tomista ou 

atomista), consistente na admissibilidade inicial de várias fontes normativas para 

análise e julgamento da causa (dano, nexo de imputação, nexo causal), sendo 

empregadas as regras mais favoráveis (e só as favoráveis) de cada fonte à parte 

prejudicada (trabalhador, vítima, consumidor). Trata-se, em síntese pouco refinada, de 

uma espécie de “mix” normativo, escolhendo o julgador, ao seu talante e com vistas à 

proteção dos interesses do prejudicado, aqueles dispositivos que entender mais aptos 

ao desiderato, sem necessariamente observar aspectos sistêmicos ou funcionais, 

apenas importando que, ao final, a resposta seja a mais favorável possível à vítima. 

Da mesma forma, tem-se desenvolvido a teoria do conglobamento (ou do 

conjunto) como método para solução dos conflitos, muito próxima da anterior. Nesta, 

todavia, ao contrário do que se viu naquela (teoria do cúmulo), não se fracionam 

preceitos ou institutos jurídicos, respeitando-se o conjunto temático. Após o cotejo dos 

conjuntos, prevalece o diploma que se mostrar, no todo, mais favorável à parte 

prejudicada (à vítima). Parece ser este o método utilizado no Brasil para atendimento 

dos vulneráveis habituais (consumidores e trabalhadores, por exemplo), como 

também das vítimas de danos ecológicos.  

Finalmente, tem-se lançado mão do método denominado conglobamento 

orgânico ou eclético, também conhecido como “teoria intermediária”, muito próxima 

da anterior, apenas que mitigada, para que não se onere demasiadamente uma das 

partes (designadamente, o lesante).821 

Desta maneira, poderá o aparato legislativo-ambiental na sua face civil-

indenizatória servir de forma mais concreta à evitabilidade e à reparabilidade integral 

do dano ecológico, a partir da definição do que se entende por “fim de proteção da 

norma”, permitindo-se então, inclusive, a “flexibilização do entendimento da 

causalidade, de modo tal que resulte completamente possível, como sucede na 

atualidade, abandonar a lógica da certeza e entrar no plano da probabilidade”.822 

A incerteza e o desconhecimento ínsito que cercam os eventos aleatórios 

constituem, como visto, indicativos da incapacidade de resposta efetiva à 

 
821 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 8 ed. São Paulo: LTr, 2009. 
822 SOLÍS, Luis Alberto Tisnado. Fundamentos dogmáticos de la causalidad y la moderna teoria 
de la imputacion objetiva. Buenos Aires: Fabián J. Di Plácido Editor, 2008, p. 19.  
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conflituosidade ecológica pela abordagem ressarcitória tradicional, sendo um dos 

caminhos possíveis à responsabilidade civil pós-contemporânea a aplicação da 

técnica do conglobamento. 

Por possuir o tema ambiental – também na sua face reparadora civil – inegável 

tonalidade constitucional, parece oportuno relembrar os métodos interpretativos da 

normativa maior. 

Listam-se, usualmente, seis métodos de interpretação constitucional: o 

hermenêutico-clássico, o científico-espiritual, o tópico-problemático, o 

hermenêutico-concretizador, o normativo-estruturante e o concretista da constituição 

aberta.823 Destes, interessam agora o tópico-problemático e o hermenêutico-

concretizador, modelos considerados não convencionais pela doutrina. O primeiro, por 

sua importância histórica. O segundo porque aplicado ao tema ambiental na 

abordagem pretendida. 

O método tópico-problemático encontra fundamento na tópica (pede-se perdão 

pela necessária redundância) de Theodor Viehweg824, sendo ele o “ponto de partida 

do preenchimento do grande vácuo deixado pela herança do positivismo lógico-

dedutivo”.825 Dito de maneira singela e sumariada, faz Viehweg uma opção 

interpretativa de natureza declaradamente prática, na busca da resolução do 

problema a partir do próprio problema, contando para isso com a abstração das 

normas constitucionais (a Constituição é um sistema aberto de normas, diz ele). 

Portanto, parte Viehweg do problema para a norma, e não da norma para o problema, 

aparecendo o texto legal como um dos “topoi”, ao lado de outros. Como método 

aporético que é, vem sendo utilizado as mais das vezes para exame dos denominados 

“hard cases”, os casos complexos, na busca de soluções razoáveis (as melhores 

possíveis, na conjuntura) para o impasse.  

 
823 Síntese dos métodos interpretativos não-convencionais pode ser encontrada em SARAIVA, José. 
Recurso Especial e o STJ. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Hoje, no Brasil, abunda bibliografia 
nacional e estrangeira respeitante à hermenêutica constitucional. Vejam-se, por todos, e apenas a título 
ilustrativo. HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 
constituição. Tradução de Gilmar Mendes. Porto Alegre: Safe, 1997. BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 2004. 
824 A abordagem da tópica nos é fornecida por ROESLER, Cláudia Rosane. Theodor Viehweg e a 
ciência do direito: tópica, discurso e racionalidade. 2 ed. Belo Horizonte: Arraes, 2012. 
825 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e hermenêutica constitucional. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 1998. 
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Vê-se, de pronto, na utilização do método, a possibilidade de incontornável 

casuísmo, com debilitação da segurança jurídica, certeza e coerência dos julgados 

porque, aqui, cada problema comporta uma solução (a sua solução). Porém, é 

inegável a utilidade da tese tópica, notadamente quanto ao preenchimento de espaços 

legislativos (lacunas legais) quando da inexistência de norma para resolução do caso 

concreto. E não se pode olvidar que, de fato, problemas semelhantes admitem, dadas 

as circunstâncias de tempo e lugar, por exemplo, respostas judiciais distintas, ambas 

válidas e legítimas. 

O método concretizador, de seu lado, não se singulariza pela prevalência do 

problema sobre a norma, mas também não supervaloriza o texto legal. A escolha do 

“topoi” pelo julgador tem como fronteira a Constituição826, posicionando-se o 

concretizador, por isso, para além da tópica, admitindo soluções desvinculadas do 

texto, com ultrapassagem de seus limites hermenêuticos; daí surge a “norma de 

decisão”.827  Contudo, na hipótese de colisão entre “realidade” e “norma 

constitucional”, esta (a Constituição) não deve necessariamente ceder àquela (aqui 

surge a noção de “força normativa da Constituição” de que fala Hesse).828 O que 

importa é a relação contextual estabelecida entre problema e norma, seu 

condicionamento recíproco.  

Em boa dose, constitui-se o método concretizador na aplicação da exposição 

do pensamento de Heck de que “não trabalhamos para receber o predicado ‘ciência’, 

mas antes para servir à vida”.829  Por isso, importa a tarefa de valoração normativa, 

de uma “ciência prática do Direito”, atenta “ao seu significado para a vida, para os 

interesses que encontra e sobre que incide”.830 Daí que sua “perspectivação 

semântica é sempre final ou teleológica”, não se satisfazendo com o conceitualismo 

de uma “mera fórmula linguística”.831 

 
826 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 31 ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
827 Essa a expressão empregada por CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição.  7 ed. 16 reimp. Coimbra: Almedina. 
828 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Safe, 2009. 
829 A expressão é de Philipp Heck, citado por PINTO, Paulo Mota. Interesse contratual negativo e 
interesse contratual positivo, volume I, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 61.  
830 PINTO, Paulo Mota. Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, volume I, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 61. 
831 PINTO, Paulo Mota. Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, volume I, 
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 58.  
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A chave do método concretizador está em observar que o entendimento da 

norma requer uma pré-compreensão por parte do intérprete/julgador, uma expectativa 

legítima de sentido que se pode dele aguardar, em razão da também lídima 

pressuposição de que ele reúne condições intelectuais e informacionais que o 

gabaritam e habilitam. Por essa razão, mostra-se o método hermenêutico-

concretizador adequado ao enfrentamento das questões relacionadas à 

responsabilidade civil hauridas da danosidade ecológica. 

 Portanto, a responsabilidade civil, uma vez adequadamente aparelhada com a 

nova tecnologia jurídica e modernizada para enquadramento dos fenômenos relativos 

à danosidade difusa, poderá ser de grande utilidade, mesmo que coadjuvante, à 

preservação, restauração e proteção ambientais. 

 O sistema ressarcitório clássico, antropocêntrico por excelência, calcado na 

culpa do lesante, e mesmo os seus aperfeiçoamentos posteriores, como a presunção 

de culpa, inversão do ônus da prova e até a responsabilidade objetiva, não lograram 

alcançar os fenômenos danosos da pós-contemporaneidade, porque estes possuem 

uma plataforma diversa, difusa, caracterizada por danos causados ao longo do tempo, 

havendo imensa dificuldade na definição clara da particular contribuição dos agentes 

à degradação ambiental e até mesmo de quem seriam as vítimas (presentes e 

futuras), sem contar a natural e por vezes intransponível caracterização do nexo 

causal e mesmo do dano. 

 Por isso é necessário abrir-se a uma postura ecocêntrica também no que se 

refere à responsabilização civil, o que implica a assunção das técnicas e métodos aqui 

colocados: direito responsivo, conglobamento e sistema hermenêutico-concretizador. 
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CAPÍTULO 4 

RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL: PARA ALÉM DAS 

ABORDAGENS TRADICIONAIS 

4.1 A PERDA DA CHANCE: APLICANDO O CONCEITO DE PROBABILIDADE À 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 
 

 Neste tópico será averiguada a aplicação da causalidade probabilística832, a 

partir do estudo da perda de oportunidades, à responsabilidade civil833 por dano 

ambiental. 

A deletéria e acelerada degradação ambiental em larga escala834  – com efeitos 

ultrafronteiras, duração dilatada no tempo e resultados ainda mais perversos aos 

economicamente vulneráveis835 –  vem agravada pela manifesta dificuldade 

probatória na identificação do lesante, dos lesados, do elo causal e do próprio 

 
832 “Uma probabilidade não é o mesmo que um signo (indício). A probabilidade é uma premissa 
geralmente aceita, pois aquilo que as pessoas sabem que acontece ou não acontece, ou é ou não é, 
usualmente de um modo particular, é uma probabilidade; por exemplo, que os invejosos são 
malevolentes ou que aqueles que são amados são afetuosos. O entimema é um silogismo com base 
em probabilidades ou signos”.  ARISTÓTELES. Órganon. Analíticos Anteriores, Livro II. 3 ed. Tradução 
Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2016, p.260. 
833 “A expressão “reponsabilidade” – como substantivo – surge, no idioma francês, apenas poucos 
anos antes da revolução de 1789”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones 
del derecho de danõs. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p.179, 
 “Diante do colossal desafio ambiental, qualquer contribuição pode resultar útil. Neste cenário, também 
o jurista positivo é chamado a contribuir para o debate, inclusive o cultor do direito civil, no qual se 
considera a questão da propriedade como parte de seu âmbito (do tema ambiental)”. NERVI, Andrea. 
Beni comuni, ambiente e funzione del contratto. Rassegna di Diritto Civile. Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2/2016,  p. 418-443. Disponível em https://www.edizioniesi.it/e-shop/produttore/Andrea-Nervi. 
Acesso em 22/02/2019. 
834 Sobre a velocidade das transformações, comenta o cientista Ilya Prigogine: “Também a nossa 
sociedade envelhece, mas mais rapidamente que a sociedade neolítica, porque os meios de 
comunicação se ampliaram e, portanto, a dinâmica das correlações sociais sofreu uma enorme 
aceleração”.  PRIGOGINE, Ilya. As leis do caos. Tradução Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Editora 
Unesp, 2002, p. 70. 
835 “Determinados grupos sociais, em razão de seu baixo poder aquisitivo, encontram-se mais 
vulneráveis a certos aspectos da degradação ambiental, em que pese também existir, de certa forma, 
uma dimensão “democrática” da degradação ou poluição ambiental, que atinge a todos de forma igual 
(como por exemplo a poluição atmosférica, o aquecimento global etc.). De acordo com Beck, “a história 
da repartição dos riscos mostra que estes seguem, como as riquezas, o esquema de classes, mas ao 
contrário: as riquezas se acumulam acima, os riscos, abaixo”. A crise ecológica agrega novos fatores 
de desigualdade social no âmbito das relações sociais”. SARLET, Ingo Wolfgang. Fensterseifer, Tiago. 
Direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p.101. “Em regra, 
a miséria e a pobreza caminham juntas com a degradação e poluição ambiental, expondo a vida das 
populações de baixa renda e violando, por vias distintas, a sua dignidade”. SARLET, Ingo Wolfgang. 
Fensterseifer, Tiago. Princípios do direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 29. 

https://www.edizioniesi.it/e-shop/produttore/Andrea-Nervi
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dano836,  daí nascendo a compreensão da absoluta necessidade de se manter um 

meio ambiente saudável que seja capaz, adotada uma visão vigorosamente 

antropocêntrica, de conservar a qualidade de vida dos seres humanos, permitindo a 

sobrevivência de nossa espécie no planeta além, claro, de preservar e reparar o meio 

ambiente em si mesmo considerado. 

Num contexto de extrema complexidade social837, neste novo mundo wiki-

tesarac, receberam a precaução838, a prevenção839 e a reparação do dano ao 

 
836 O dilema da degradação ambiental assemelha-se a uma “perfect storm”, ou tempestade perfeita, 
pois os poluidores, conjuntamente, representam uma poderosa força destrutiva: “O termo “perfect 
storm” se refere à ocorrência simultânea de eventos que, tomados individualmente, seriam muito menos 
poderosos do que o resultado de sua combinação”. STEIN, James D. Como a matemática explica o 
mundo: o poder dos números no cotidiano. Tradução Marcio de Paula S. Hack. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008, p.6. 
837 Este fenômeno – complexidade do mundo – fez-se sentir também e intensamente nas hostes do 
Direito. Assim, por exemplo, respeitante às novas espécies indenizatórias, fala-se hoje em causalidade 
parcial, perda da chance, dano moral coletivo e danosidade social. Os danos, conforme o enunciado n. 
456 da V Jornada de Direito Civil, não são apenas os prejuízos individuais, materiais ou imateriais, mas 
também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, a serem reclamados pelos 
legitimados para propor ações coletivas. Diz-se, por isso, que é o elemento dano que vem ganhando 
destaque como aquele “apto, por si só, a atrair a atuação das cortes em amparo às vítimas dos 
infortúnios diversos”. Nesse contexto, despontam como novos danos, o dano estético, a “perda de uma 
chance”, o dano moral coletivo e o dano social. Este, o dano social, caracteriza-se como uma lesão à 
sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a 
respeito de segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida. Logo, tais danos ensejam 
indenização punitiva por dolo ou culpa grave, possuindo natureza de direitos difusos. Um exemplo 
extraído da jurisprudência possibilita sua melhor compreensão: “Plano de saúde. Pedido de cobertura 
para internação. Sentença que julgou procedente pedido feito pelo segurado, determinando que, por 
se tratar de situação de emergência, fosse dada a devida cobertura, ainda que dentro do prazo de 
carência, mantida. Dano moral. Caracterização em razão da peculiaridade de se cuidar de paciente 
acometido por infarto, com a recusa de atendimento e, consequentemente, procura de outro hospital 
em situação nitidamente aflitiva. Dano social. Contratos de seguro de saúde, a propósito de hipóteses 
reiteradamente analisadas e decididas. Indenização com caráter expressamente punitivo, no valor de 
um milhão de reais, que não se confunde com a destinada ao segurado, revertida ao Hospital das 
Clínicas de São Paulo. Litigância de má-fé. Configuração pelo caráter protelatório do recurso. Aplicação 
de multa. Recurso da seguradora desprovido e do segurado provido em parte”. TJSP, Apelação 
0027158-41.2010.8.26.0564, 4ª Câmara de Direito Privado, Comarca de Origem: São Bernardo do 
Campo, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 07.2013.  
838 “O princípio da precaução é relativamente recente. Data do final dos anos oitenta. O princípio 15 
da Declaração do Rio de 1992 estabelece o seguinte: “Para proteger o meio ambiente, as medidas 
cautelares devem ser amplamente aplicadas pelos Estados de acordo com suas capacidades. Quando 
houver risco de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica completa não deve ser utilizada 
como razão para adiar a adoção de medidas efetivas para prevenir a degradação ambiental”. Em geral, 
o princípio da precaução pode ser considerado como a forma mais desenvolvida de prevenção. 
Precaução significa preparação para ameaças potenciais, incertas ou mesmo hipotéticas, onde não há 
evidência convincente de que o dano irá ocorrer. É uma prevenção baseada em probabilidades ou 
contingências. A precaução se aplica especialmente quando as consequências de uma falta de ação 
podem ser graves. Os problemas de irreversibilidade e incerteza científica são assim introduzidos na 
lei. CANIVET, Guy. LAVRYSEN, Luc.  GUIHAL, Dominique. Manuel judiciaire de droit de 
l’environnement. Programme des Nations unies pour l’environnement. Nairobi, 2006. Disponível: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-
FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 21/08/2019. 
839 Conforme Canivet, Lavrysen e Guihal, “tem a ciência demonstrado ser a prevenção a regra de 
ouro do ambiente, tanto por razões ecológicas como econômicas. Muitas vezes é impossível remediar 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ambiente especial dignidade constitucional, como visto, mostrando-se assim 

indispensável arquitetar processos científico-jurídicos capazes de viabilizar a tomada 

de decisões qualificadas com base em indicadores autênticos840, a fim de atender 

adequadamente àquela ordem superior, inserida na Carta Maior.  

O mundo da vida tem revelado que a desejável estabilidade resultante de uma 

solução única e previsível quase nunca se mostra possível. As mais das vezes, tem-

se apenas uma vaga imagem do porvir e cabe, no melhor dos casos, bastar-se com 

soluções que levem em consideração padrões estatísticos, baseados na frequência 

com que os fenômenos se verificam. Quanto mais fatos forem examinados e 

planilhados, quanto mais eventos observados e computados, mais clara será a 

incidência de padrões e, pois, da frequência, podendo-se falar, após uma grande 

quantidade de dados pesquisados, de uma convergência frequencial que leva, assim, 

a uma certeza probabilística desde que, evidentemente, se trate de fatos 

 
o dano ambiental: a extinção de uma espécie de fauna ou flora, a erosão e derramamentos de 
contaminantes persistentes no mar criam situações insolúveis ou mesmo irreversíveis. Mesmo quando 
se pode remediar, porém, o custo da reabilitação é não raro proibitivo. Em muitos casos, é impossível 
evitar todos os riscos de danos. Nestes casos, pode ser útil tomar medidas para tornar o risco "o 
mínimo possível na prática", autorizando atividades necessárias, mas ao mesmo tempo protegendo o 
ambiente e os direitos dos outros (cf. processo Solothurn v. Aargau, Tribunal Federal da Suíça, data 
de 1º de novembro de 2000). A abordagem preventiva também pode envolver a elaboração e a adoção 
de estratégias e políticas. Para o Poder Judiciário, o princípio da prevenção pode, por exemplo, exigir 
uma utilização mais frequente de medidas provisórias e injunções para assegurar que a situação não 
continue a degradar o ambiente durante o trâmite de uma ação judicial. A abordagem preventiva 
considera que cada Estado será "cautelosamente exigido", o que significa que deve agir de forma 
razoável e de boa-fé, sujeitando-se as atividades públicas e privadas à jurisdição ou controle do risco 
de danificar parte do ambiente. A prevenção também está ligada à noção de dissuasão e à ideia de 
que medidas de dissuasão, tais como sanções penais encorajarão os atores a se comportarem com 
mais cautela para evitar o aumento das taxas de degradação”. CANIVET, Guy. LAVRYSEN, Luc.  
GUIHAL, Dominique. Manuel judiciaire de droit de l’environnement. Programme des Nations unies 
pour l’environnement. Nairobi, 2006. Disponível: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-
FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 21/08/2019. 
840 “Funções dos indicadores: 1) sistêmicos; 2) de performance. Os sistêmicos (ou descritivos) traçam 
um grupo de medidas individuais para diferentes questões características do ecossistema e do sistema 
social. Devido às incertezas naturais, os sistemas são apenas parcialmente ratificados pela ciência e 
pelo processo político. As ferramentas de avaliação são resultantes de um compromisso entre a 
exatidão científica e a necessidade de tomada de decisão. Os de performance são ferramentas para 
comparação, que incorporam indicadores descritivos e referências a um objetivo político específico”. 
(...) “Indicadores ambientais [OCDE – PSR = pressure, state, response. Pressure (P) – pressão 
ambiental] têm por função representar ou descrever pressões das atividades humanas exercidas sobre 
o meio ambiente, incluindo os recursos naturais. State (S) – estado ou condição, referem-se à qualidade 
do ambiente e à qualidade e à quantidade de recursos naturais. São projetados para dar uma visão 
geral da situação do meio ambiente e seu desenvolvimento no tempo. Response (R) – mostram a 
extensão e intensidade das reações da sociedade em responder às mudanças e às preocupações 
ambientais. Interromper ou reverter danos ambientais já infligidos e para preservar e conservar a 
natureza e os recursos naturais”. BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma 
análise comparativa. 2ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.48 e 63. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20478/Judicial-Handbook-Environmenal-Law-FR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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probabilisticamente independentes entre si, como sói ocorrer nos domínios da 

responsabilidade civil. Tais generalizações, fruto da observação e da sistematização, 

dizem respeito à ordem das conexões entre os acontecimentos do mundo.841  

A causalidade probabilística representa, desta forma, a atribuição idealizada da 

frequência e da proporção, ou seja, da generalização que torna factível a utilização da 

perda de oportunidade no universo jurídico, partindo de uma interpretação subjetiva 

de probabilidade (uma crença pessoal, parcial, uma medida particular de confiança no 

resultado) para, ao agregar novos conhecimentos, modificá-la (probabilidade 

condicional). É o poderoso teorema de Bayes842 (os “a priori” e o princípio da 

indiferença, tratados no capítulo 2 deste texto) presente na causalidade probabilística 

e, portanto, na teoria da perda de oportunidades.843  

 Diante da incerteza causal, inerente ao nosso tempo dinâmico844, busca-se 

 
841 “A posição frequentista afirma que os números só podem vir de experimentos: se testarmos 100 
pessoas e descobrirmos que 10 delas têm cáries, podemos afirmar que a probabilidade de uma cárie 
é de aproximadamente 0,1.a partir de qualquer amostra finita, podemos estimar a fração verdadeira e 
também calcular a probabilidade de exatidão de nossa estimativa. A visão objetivista afirma que as 
probabilidades são aspectos reais do universo – tendências de objetos a se comportarem de 
determinadas maneiras -, em vez de serem apenas descrições do grau de crença de um observador. 
Exemplo: lançamento de uma moeda. A probabilidade de dar cara é de 0,5, que é uma tendência da 
própria moeda. Segundo essa visão, as medições frequentistas são tentativas de observar essas 
tendências. A maior parte dos físicos concorda com o fato de que os fenômenos quânticos são 
objetivamente probabilísticos, mas a incerteza na escala macroscópica – por exemplo, no lançamento 
de uma moeda – em geral surge da ignorância das condições iniciais e não parece consistente com a 
visão de propensão. A visão subjetivista descreve probabilidades como um modo de caracterizar as 
crenças de um agente, em vez de ter qualquer significado físico externo. A visão subjetivista bayesiana 
permite qualquer atribuição autoconsistente de probabilidades anteriores a proposições, mas insiste na 
própria atualização bayesiana à medida que a evidência chega”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. 
Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.431. 
842 “A regra de Bayes permite que probabilidades desconhecidas sejam calculadas a partir de 
probabilidades condicionais conhecidas, em geral no sentido causal. Normalmente, a aplicação da 
regra de Bayes com muitas peças de evidência resultará nos mesmos problemas de aplicação da 
escala que encontrarmos na distribuição conjunto total”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência 
artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.441. “Todo o ensino e toda 
a instrução intelectual procedem de conhecimento pré-existente. Isso é evidenciado se examinarmos 
todos os distintos departamentos do saber, porque tanto as ciências matemáticas quanto qualquer outra 
arte são granjeados dessa forma. O mesmo ocorre com os argumentos lógicos, quer silogísticos 
(dedutivos) quer indutivos. Ambos constituem o ensino a partir de fatos já conhecidos, os primeiros 
levantando hipóteses como se fossem concedidas por uma audiência inteligente; os segundos 
demonstrando o universal a partir da natureza conspícua do particular. Os meios pelos quais os 
argumentos retóricos convencem são precisamente os mesmos, uma vez que utilizam paradigmas (um 
tipo de raciocínio indutivo) ou entimemas, que são um tipo de raciocínio silogístico. ARISTÓTELES. 
Órganon. Analíticos Posteriores, Livro I. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2016, p.267. 
843 SKLAR, Lawrence. A probabilidade e a explicação estatística segundo os filósofos. Tradução de 
Desidério Murcho, Pedro Galvão e Paula Mateus. Crítica. Disponível em 
https://criticanarede.com/probabilidade.html, acesso em 20/02/2019.  
844 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.441. 

https://criticanarede.com/probabilidade.html
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conferir densidade ao conhecimento ao fornecer “um grau de crença às sentenças 

relevantes. Nossa principal ferramenta para lidar com graus de crença será a teoria 

da probabilidade”.845 Por isso se afirma serem os mesmos os compromissos 

ontológicos da teoria da lógica e da probabilidade (isto é, que o mundo é composto de 

fatos que são ou válidos ou não válidos em qualquer caso particular). Assim não se 

dá com os denominados compromissos epistemológicos. Aqui, agentes lógicos 

acreditam que cada sentença seja verdadeira ou falsa (v/f), ao passo que agentes 

probabilísticos assumem graus de crença numéricos que se situam entre 0/zero (para 

sentenças certamente falsas) e 1/um (para sentenças certamente verdadeiras). Sob 

este prisma, pode-se dizer que a incerteza vem revelada pela probabilidade846, a qual 

expressa, portanto, “a inabilidade do agente para alcançar uma decisão definida com 

relação à verdade de uma sentença. As probabilidades resumem as crenças do 

agente relativas à evidência”.847 

 Igual transformação vem percebida no que diz respeito à responsabilidade civil, 

deixando a culpa de figurar como título de imputação, posto assumido, na 

modernidade, pelo risco.848 A álea impôs, portanto, o critério da proporcionalidade 

causal, adotando-se assim a linha daqueles que preconizam uma indenização 

reduzida e movendo-se a mecânica ressarcitória não mais apenas pela causalidade 

natural849, mas também e igualmente pela causa jurídica.850 Nessa perspectiva, 

 
845 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.422. 
846 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p. 422. 
847 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.441. 
848 “A responsabilidade ambiental é solidária, pois se trata de responsabilidade por risco.  Havendo 
mais de um causador, todos respondem. No direito positivo brasileiro não existe relevância entre a 
causa principal e a secundária do evento danoso para diminuir ou excluir o dever de ressarcir”. LEITE, 
José Rubens Morato. CARVALHO, Délton Winter de. O nexo de causalidade na responsabilidade civil 
por danos ambientais.  Revista de Direito Ambiental, v. 47, 2007, p. 76-95. 
849 Assim, o enunciado 379 do Conselho da Justiça Federal reconhece a função punitiva e pedagógica 
da responsabilidade civil. A causalidade não pode ser apurada, diz-se, apenas naturalisticamente, mas 
deve ter em conta também a causa jurídica. O nexo causal possui dupla função: identificar o 
responsável pelo dano e verificar a extensão do dano. Para esta segunda função é necessário verificar 
a causa jurídica. A extensão do dano, pois, é medida pelo nexo causal. 
850 “Longe de uma perspectiva “naturalística”, a noção de “causa” comporta critérios de escolha, entre 
os diversos eventos que podem comportar esta qualificação, que devem ser estabelecidos 
normativamente. Mais importante: não sendo o nexo de causalidade um dado da natureza, mas sim 
um critério adotado pela norma, não há qualquer empecilho lógico a que convivam, em um mesmo 
sistema jurídico, distintos critérios de definição de causalidade, tendo em conta exatamente qual a 
função da responsabilidade civil que deve ser tida como preponderante, nas diversas áreas albergadas 
sob o manto da responsabilidade civil. Conforme Acciarri (2009, p. 258), “não existe um único critério 
jurídico de causalidade”, entendendo-se por critério os “procedimentos para vincular causalmente fatos 
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mostra-se a teoria da chance desperdiçada uma engenhosa manobra concretada para 

preservar o princípio da tão cara [aos científicos, também denominados 

“newtonianos”] regra da indivisibilidade causal.851 O sistema responsabilizatório passa 

a ser policêntrico, enfeixando critérios não tradicionais aptos a obrigar o causador do 

dano a ressarcir a vítima, com aporte numa estrutura probabilística, complementar da 

clássica teoria de danos. A chance desaparecida admite abertamente a incerteza, 

causalidades fracionáveis, acidentais, de maneira a tornar viável a evitação, a 

reparação e a indenização (compensação) do prejuízo. Daí falar-se numa teoria geral 

da causalidade calcada, justamente, na probabilidade.852 

Na oportunidade extraviada encontra-se a vítima materialmente incapacitada 

de demonstrar a causalidade853; mas, ao mesmo tempo, não há como descartar a 

hipótese (com toda a certeza) de que o lesante, de fato, não realizou o menoscabo. O 

traço marcante, aqui, centra-se na ausência de dados e provas com que resolver 

satisfatoriamente o laço causal. Assumem-se causalidades parciais na razão de sua 

probabilidade, redefinindo-se o corpo da prova, é o que se diz. Urde-se, desse modo, 

um sistema alternativo de imputação, reputando-se certos os danos que, a rigor, 

mostram-se somente prováveis.854 

 
individuais”. E as condições causalmente elegíveis são as “condições NESS” do fato consequente (p. 
363), que estão submetidas a um procedimento de seleção que deve estar relacionado com propósitos 
(objetivos) da responsabilidade civil, mas também com as suas “funções”, aqui entendidas em uma 
perspectiva instrumental, que “independe da noção de objetivo, propósito ou finalidade”. SANTOLIM, 
Cesar. Nexo de causalidade e prevenção na responsabilidade civil. Revista da AJURIS, v. 41, n. 136, 
dezembro de 2014, p. 79-100. 
851“A perda da chance apresenta virtualidades não desprezíveis como instrumento de superação de 
uma lógica estritamente binária, oscilante entre o reconhecimento do direito a uma indenização pelo 
dano final integral e a recusa de qualquer indenização”. FERREIRA, Rui Cardona. Indemnização do 
interesse contratual positivo e perda de chance (em especial na contractação pública). Coimbra: 
Coimbra Editora, 2011, p.199. 
852 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 405-
411.  
853 “O estudo da causalidade é considerado como o mais árduo no campo do direito, ao ponto de 
Ripert não vacilar em qualificá-la de insolúvel. O tema é tributário da ciência penal. Desenvolvimento 
da temática da antijuridicidade e dos fatores de atribuição”.  GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de 
causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p. XIII. 
854 ALCOZ, Luis Medina. La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y jurisprudencial 
de derecho de daños público y privado. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi S.A., 2007, p. 415. 
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 As funções responsabilizatórias855 (precaucional, preventiva e reparadora)856 

ancilares, na seara do direito civil, vêm desempenhadas pelo direito de danos, 

configurando-se a perda de uma chance numa das técnicas de refinamento da 

tradicional responsabilidade aquiliana, inapta a responder, em alguns casos, à 

peculiar danosidade difusa, característica especialmente presente no discurso 

ambiental. Como anteriormente enunciado, ao reparar a chance perdida, e não o 

dano final, admite a teoria a presença de uma causalidade parcial suficiente a 

indenizar a oportunidade frustrada (a chance deve ser real e séria, segundo 

parâmetros jurisprudencialmente criados), na razão da probabilidade de sua efetiva 

ocorrência, conceito este extremamente útil à análise da lesão ambiental. 

Por tais motivos, uma mudança na compreensão do laço causal pode permitir, 

sem o extremismo demonstrado por algumas teorias que desconsideram o 

encadeamento discutido, a devida responsabilização em situações de grande 

incerteza factual, pois que por aí – certeza/incerteza do nexo causal e do dano – 

passa a tentativa de explicação dos seus fundamentos. Para que isso se verifique, 

mostra-se necessário adotar a incerteza como um fenômeno de natureza 

contrafactual.857  

 
855 “A compensação é a única função da responsabilidade civil. E a prevenção só resulta um desejável, 
ainda que pouco frequente, subproduto fático da compensação”.  Também assim a função punitiva, 
apreciada no modelo anglo-saxão, que não encontra acolhida no direito continental. “Na Europa, a 
proposta de regulamento do parlamento europeu e do conselho da União Europeia sobre 
responsabilidade extracontratual, particularmente com respeito aos danos ambientais, estabelece que 
a condenação por danos é compensatória.  Assim, os danos punitivos são contrários à ordem pública 
comunitária BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad civil: ¿hacia dónde vamos? Derecho 
de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 750 e 756. “As 
quatro funções fundamentais da responsabilidade civil são: 1. reagir ao ilícito danoso – reparação; 2. 
repristinar o lesado ao status quo ante; 3. reafirmar o poder sancionatório do Estado e 4. desestimular 
aquele que pretende desenvolver atividade capaz de causar prejuízo a terceiros”. ROSENVALD, 
Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil. 3ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 32. 
856 “Tripartição funcional da responsabilidade civil: 1, reparatória (agregada por uma função de 
prevenção de danos); 2, punitiva (a pena civil é agregada por uma função de prevenção de ilícitos) e 
3, precaucional (a sanção é agregada por uma função de prevenção riscos) – punição, precaução, 
compensação. Responsabilizar já significou punir, reprimir, culpar; com o advento da teoria do risco, 
responsabilizar se converteu em reparação de danos. Na contemporaneidade, some-se à finalidade 
compensatória a ideia de responsabilidade como prevenção de ilícitos”.  ROSENVALD, Nelson. As 
funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 33-
4. 
857 A expressão é extraída da lógica modal, sendo contrafatual a situação que não aconteceu, mas 
que poderia ter acontecido fazendo, pois, parte do mundo possível, enquanto os fatos ocorridos dizem 
respeito ao mundo atual. COSCARELLI, Bruno Costa. Introdução à lógica modal. São Paulo: 
Biblioteca 24 horas, 2012. Consultar, com enorme proveito: ALLEN, Colin. HAND, Michael. Manual de 
lógica. Tradução Luís Rosa. Porto Alegre: Clarinete, 2014. NAGEL, Ernest. NEWMAN, James R. A 
prova de Gödel. Tradução Gita Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=COSCARELLI%2C+BRUNO+COSTA&Ntk=product.collaborator.name
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A ratio essendi da responsabilidade proporcional, assentada num distante 

princípio de igualdade, reside na resolução de problemas relacionados à incerteza 

causal, sendo por isso aplicável a todo o direito da responsabilidade civil.  

Há vozes dissonantes, advirta-se, que defendem a não aplicação da 

probabilidade nas hipóteses orientadas por regras probatórias especiais destinadas a 

proteger alguns interesses em detrimento de outros, como se dá, justamente, com a 

responsabilidade por dano ambiental, regida pelo sistema binário do “tudo ou nada” 

fundado em um grau de certeza que permite afirmar a conexão causal de danos 

ecológicos com relativa facilidade.858 

Como constatado pela boa doutrina, “o dano ambiental comporta-se de maneira 

diferenciada da danosidade comum, projetando em si a própria forma complexa de 

atuação em “rede” que é uma das marcas do meio ambiente, aspecto esse que tem 

enorme repercussão no tratamento jurídico do nexo de causalidade”.859 A 

incompatibilidade entre o direito e a incerteza é revelada, assim, pelo cálculo da lesão 

a interesses aleatórios, mostrando-se o sistema jurídico incapaz de regular o que está 

além do controle da ação humana. 

Sabe-se que é no nexo causal que se encontra o “calcanhar de aquiles” da 

responsabilidade civil pelo dano ambiental.860 Afinal, “a degradação usualmente é fruto 

de comportamentos cumulativos, que operam a longo termo. O nexo causal é ainda 

enfraquecido pela distância entre o fato gerador e a manifestação do dano 

ambiental”.861  

O problema vem agravado pela infindável discussão relacionada à sujeição 

 
858 ALCOZ, Luis Medina. La responsabilidad proporcional como solución a la incertidumbre causal. 

Madrid: Civitas, 2019. 

859 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 14. Acesso em 
06/03/2018.  
860 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental 
no direito brasileiro e as lições do direito comparado. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 12. Acesso em 
06/03/2018. 
861 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental 
no direito brasileiro e as lições do direito comparado. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 14. Acesso em 
06/03/2018. 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
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passiva – pluralidade de agentes –, cujos reflexos se fazem sentir no momento da 

definição do nexo de imputação. Daí entender-se que no subsistema indenizatório-

ambiental há de se aplicar a responsabilidade “in solidum” dos corresponsáveis pelo 

prejuízo.862 

A busca pelo enfrentamento dos problemas causais no âmbito do direito 

ambiental de danos passa pelo caráter dissuasório da responsabilidade civil, atrelado 

à teoria da prevenção, tendo por escopo impedir que atividades potencialmente 

poluidoras ocorram à margem de níveis mínimos de segurança (redução dos riscos 

da atividade). Nesse contexto, a introdução da teoria da perda da chance permite 

contornar obstáculos insuperáveis à doutrina da causação tradicional. Inicialmente 

pensada para resolver demandas judiciais relativas à negligência médica, os 

princípios gerais da perda de oportunidade aplicam-se, comodamente, aos modernos 

desafios propostos pelo dano ecológico, transferindo o ônus da prova (do nexo causal) 

para os réus e facilitando as investigações acerca do nexo de imputação.863  

Por esta razão, nos domínios do direito ambiental de danos encontra a 

causalidade probabilística sustentação doutrinária864 e mesmo jurisprudencial, 

 
862 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental 
no direito brasileiro e as lições do direito comparado. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf, p. 43. Acesso em 
06/03/2018. Assim também o Código Civil Brasileiro: “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”. “Amesquinhar o direito civil ao escopo 
reintegratório, sem a capacidade de atuar sob o ponto de vista preventivo, implica em renúncia à 
efetividade, no binômio justiça/eficiência, sobremaneira no que diz respeito à violação a direitos da 
personalidade e atentados a interesses difusos e coletivos. A adoção da pena no direito privado é uma 
exigência de integração ao sistema de uma tutela efetiva para aqueles casos em que o ressarcimento, 
pelo equivalente ou em forma específica, mostre-se pouco idôneo para prevenir determinadas formas 
de ilícitos civis”. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena 
civil.  3ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 46. 
863 YANG, Tseming. Environmental regulation, tort law and environmental justice: what could have 
been. Santa Clara Law. Santa Clara Law Digital Commons Faculty Publications Faculty Scholarship, 
2002. Disponível em: 
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1724&context=facpubs. Acesso em.: 
22/08/2019. 
864 “A teoria da perda de uma chance das futuras gerações é um importante instrumento de efetivação 
dos princípios da precaução e da reparação integral no dano ambiental. Em caso de nexo causal entre 
a atitude do poluidor e a perda de uma chance, a responsabilização ambiental objetiva será aplicada 
para se promover a efetiva tutela do meio ambiente. retirar de futuras gerações a capacidade de 
disposição de determinados direitos permitidos pelo meio ambiente, como a própria sobrevivência pelo 
esgotamento de um recurso não renovável ou até pelo esgotamento de eventual recurso natural. A 
necessidade de medidas preventivas e repressivas para se evitar e corrigir/compensar danos 
ambientais fez surgir, no sistema normativo brasileiro, uma responsabilização diferenciada, haja vista 
que as lesões causadas ao meio ambiente são permanentes, continuados, se perpetuam no tempo e 
no estado (RODRIGUES, 2013, p. 330). Édis Milaré (2013, p. 426), sobre o tema, arrazoa que: “A teoria 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/A_Responsabilidade_Civil.pdf
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1724&context=facpubs
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tornando-se portanto campo fecundo à aplicação da teoria da perda de oportunidades. 

De fato, tratando-se o ambiente de interesse agudamente difuso865, não se pode 

tolerar a supressão da perda da chance da atual e das futuras gerações866 à adequada 

qualidade de vida e saúde, viabilizadas por um meio ambiente equilibrado.867  

 Não é à toa que tenham Leite e Carvalho, em face da dificuldade da prova do 

nexo causal na responsabilização civil por dano ecológico, referido a necessidade de 

utilização da teoria das probabilidades “como elemento interpretativo capaz de 

produzir uma sensibilização das estruturas jurídicas à incerteza científica que constitui 

 
da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio 
ambiente há de ser recuperada em sua integralidade  e  qualquer  norma  jurídica  que  disponha  em  
sentido  contrário  ou  que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será 
inconstitucional,  por  isso  mesmo,  quando  não  for  possível  a  reparação  do  dano,  ainda  será 
devida a indenização pecuniária correspondente, a ser revertida para os Fundos de Defesa dos Direitos 
Difusos, previsto no art. 13 da Lei 7.347/85”.     Manter riscos, lesões e perpetuar danos ao meio 
ambiente não só vitimiza a geração presente, como também as gerações futuras (AYALA, 2002)”. 
LIGUORI, Carla. RIANI, Rhiani Salamon Reis. A teoria da perda de uma chance das futuras gerações 
como instrumento de efetivação dos princípios da precaução e da reparação integral no dano ambiental. 
AREL FAAR.  V. 4, n. 1 Ariquemes: RO, p. 91-110, jan. 2016. 
http://www.faar.edu.br/portal/revistas/ojs/index.php/arel-faar/article/view/184/153. 
865 “A inapropriabilidade do bem jurídico ambiente leva Jorge Miranda a classificar o interesse de 
fruição individual como um interesse difuso, afastando a ideia de direito subjetivo. O conceito de 
interesse difuso resulta justamente da importação de uma criação jurisprudencial italiana – os interessi 
diffusi à fruição de bens da coletividade”. GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto 
autorizativo concretizador de deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p. 
80. 
866 Vale registrar, a propósito, o contido no Relatório Brundtland: “Tomamos um capital ambiental 
emprestado às gerações futuras, sem qualquer intenção ou perspectiva de devolvê-lo. Elas podem até 
nos maldizer por nossos atos perdulários, mas jamais poderão cobrar a dívida que temos para com 
elas. Agimos dessa forma porque podemos escapar impunes: as gerações futuras não votam, não 
possuem poder político ou financeiro, não têm como opor-se a nossas decisões” um dos valores 
cobiçados pelo Direito Ambiental Constitucional é o dever de solidariedade entre as gerações, fazendo-
o por meio do caminho da precaução, da reparação integral e da responsabilização objetiva. Consulte-
se o Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, no sítio da ONU: 42/187. Report of the World 
Commission on Environment and Development. Disponível em: 
https://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm. Acesso em 11/08/2019. Dali se extrai: 
“Aproveitando a energia gerada pela Conferência [de Estocolmo, em 1972], a Assembleia Geral criou, 
em dezembro de 1972, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente), 
que coordena os trabalhos da família ONU em nome do meio ambiente global. Suas prioridades atuais 
são os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a gestão dos ecossistemas, a governança 
ambiental, as substâncias nocivas, a eficiência dos recursos e as mudanças climáticas. Em 1983, o 
Secretário-Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, mestre em saúde pública e ex-
Primeira Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento. Burtland foi uma escolha natural para este papel, à medida que sua visão da saúde 
ultrapassa as barreiras do mundo médico para os assuntos ambientais e de desenvolvimento humano. 
Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, 
“Nosso Futuro Comum” – que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público”. 
867 “Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a 
concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das 
gerações (...)". LEMOS, Paulo Afonso.  Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 
12 ed., 2004, p. 326-327. 

http://www.faar.edu.br/portal/revistas/ojs/index.php/arel-faar/article/view/184/153
https://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FNews%2Fdh%2Fhlpanel%2Fbrundtland-bio.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmvknOEAu2U6BpYB4PuND-yOlrgQ
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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grande número dos danos ambientais na sociedade de risco”.868  Com efeito, quanto 

ao vínculo causal, sustentam os autores não ser imprescindível a existência de uma 

justificação determinística, mecânica, mostrando-se suficiente uma “probabilidade 

jurídica” a contar de critérios normativos, ganhando “força a teoria da causalidade 

alternativa. Para esta, todas as condutas que tenham sido probabilisticamente 

capazes de concorrer para a ocorrência de um dano ambiental (multicausalidade) 

devem responder por sua reparação”.869 

A mesma rota é trilhada por outros doutrinadores brasileiros, como Hortênsia 

Pinho, a qual traça um panorama classificatório geral dos danos ambientais. Para ela, 

“os danos patrimoniais abarcam agressão inicial (danos emergentes), os lucros 

cessantes ambientais e perda de uma chance ambiental”. Já os danos 

extrapatrimoniais referem-se aos danos morais coletivos e individuais. No âmbito do 

prejuízo ambiental, prossegue a jurista, trabalha-se “com a ressarcibilidade em face 

da inestimabilidade, porquanto o bem ambiental está fora do mercado”, sendo o dano 

ecológico, ademais, multifário.  Por isso, a reparação integral exige a incorporação de 

“consequências patrimoniais presentes e futuras (danos ambientais em cascata, lucro 

cessantes ambientais e perda de uma chance ambiental) e a extrapatrimonial ou moral 

coletiva”.870  

A teoria da oportunidade arruinada pode, portanto, vir a ser utilizada naqueles 

setores cuja exigência de fundamentação e custos sociais do ilícito871 resultam 

 
868 LEITE, José Rubens Morato. CARVALHO, Délton Winter de. O nexo de causalidade na 
responsabilidade civil por danos ambientais.  Revista de Direito Ambiental, v. 47, 2007, p. 76-95. 
Sintetizam os autores: “Um dos maiores desafios impostos à teoria do direito no novo milênio é a 
aptidão regulatória das estruturas do direito às inovações havidas na tecnologia. O problema se localiza 
na avaliação probatória e configuração causal entre condutas e dano (incerteza e complexidade)”. 
LEITE, José Rubens Morato. CARVALHO, Délton Winter de. O nexo de causalidade na 
responsabilidade civil por danos ambientais.  Revista de Direito Ambiental, v. 47, 2007, p. 76-95. 
869 LEITE, José Rubens Morato. CARVALHO, Délton Winter de. O nexo de causalidade na 
responsabilidade civil por danos ambientais.  Revista de Direito Ambiental, v. 47, 2007, p. 76-95. 
870 “Com a cumulação entre os danos patrimonial ambiental e moral ambiental, chancelada pela 
súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, há uma majoração dos valores da reparação do dano, pois 
os bens jurídicos atingidos são diversos. Ressalte-se que diversamente, na conjugação das 
modalidades de reparação restaurativa, compensatória e indenizatória do dano ambiental, não existe 
a majoração do quantum debeatur. A reparação do dano deve ainda englobar o ressarcimento, 
mediante indenização, dos gastos da administração com a fiscalização, os custos do monitoramento e 
da auditoria externa e de suam ampla divulgação”. PINHO, Hortênsia Gomes. Prevenção e reparação 
de danos ambientais: as medidas de reposição natural, compensatórias e preventivas e a indenização 
pecuniária. Rio de Janeiro: GZ verde, 2010, p, 522. 
871 Diz Represas ser ilícito aquele ato contrário ao ordenamento jurídico, tomado este em sua 
totalidade.  Alguns vêm entendendo o requisito “antijuridicidade” supérfluo à configuração da 
responsabilidade civil, como Iturraspe, até porque sua ausência não impede a reparação do dano 
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satisfeitas mesmo na presença de taxas probabilísticas mais limitadas. Em tais 

situações é possível, de fato, que apresente a chance um baixo coeficiente estatístico, 

mas ainda assim seja justificada sua aplicação, isto por ostentar (o tema de fundo em 

discussão) valor significativo, econômico ou imaterial (isto é, que escape à lógica de 

mercado)872. É o que se dá, por exemplo, com a proteção e indenização do dano ao 

meio ambiente.873 

 Albergou a jurisprudência brasileira, de igual, a causalidade probabilística 

ambiental, admitindo a aplicação da teoria da perda de oportunidades. Assim, por 

exemplo, observa-se em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul respeitante à contaminação de água potável na propriedade dos autores da ação 

judicial. Na hipótese versada, ainda que venha a tese atrelada ao direito de 

propriedade/vizinhança, move-se o acórdão, inicialmente, pelas sinuosas vielas 

envolvendo incerteza quanto à extensão do dano ambiental, optando pelo 

ressarcimento proporcional à desvalorização da propriedade imóvel. Na sequência, 

afasta a incidência do dano extrapatrimonial com função pedagógico-punitiva, por não 

vislumbrar lesão aos direitos da personalidade autoral nem “eventual perda de 

chance”. Não obstante tenha o Tribunal negado direito à indenização pela 

oportunidade desperdiçada, admitiu-a à discussão, revelando a plausibilidade da 

tese.874 

 
injusto, o que se mostra particularmente importante no que se refere à reparação do dano ambiental, 
eis que algumas atividades empresariais – mesmo que autorizadas pela administração, e sem que 
tenha havido transgressão a qualquer norma legal – causam danos potenciais e estatisticamente 
inevitáveis. REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.42, 46-
7. 
872 “O dano ambiental não consiste apenas e tão-somente na lesão ao equilíbrio ecológico, afetando 
igualmente outros valores precípuos da coletividade a ele ligados, a saber: a qualidade de vida e a 
saúde”. BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. 
Revista de Direito do Consumidor n. 12. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 55. 
873 MICELI, Carla Maria. Il dano da perdita di chance. Tesi di dottorato. Università Degli Studi di 
Catania. 2013, p. 137. “Especificamente quanto ao dano ambiental, afirma-se que sua avaliação é 
particularmente delicada, em razão da incerteza científica que habitualmente cerca o tema, sendo de 
recordar que sem a constatação do  dano (ainda que se aceite o risco criado como expressão da força 
preventiva do instituto e como materialização do próprio menoscabo, ou que se admita uma espécie de 
dano futuro), não há falar em efeitos da responsabilidade civil. Se o dano assim considerado não for 
reparado, caberá apelo à teoria da perda de oportunidade”. TRÉBULLE, François Guy. Les techniques 
contentieuses au service de l’environnement 
Le contentieux civil. Disponível 
em:https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._trebulle_8
133.html. Acesso em 21/08/2019. 
874 Apelação Cível, Nº 70051434082, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 08-04-2015: “APELAÇÃO CÍVEL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DE FONTE DE ÁGUA POTÁVEL NA PROPRIEDADE 
DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA EVIDENCIADA. DANO MATERIAL 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._trebulle_8133.html
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/intervention_m._trebulle_8133.html
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Em que pese o proveitoso pragmatismo da técnica da causalidade 

probabilística, encarnada pela doutrina da perda de oportunidades aqui estudada, 

mostra-se ela incapaz, em certas circunstâncias, de alcançar o prejuízo ecológico, 

especialmente no sentido de prestigiar a função “precaução”, ínsita à atual teoria da 

responsabilidade civil. 

Decorre disso o desenvolvimento do item que segue, destinado à expansão da 

teoria causal (justificação possibilística ambiental) analisada pela perspectiva da 

vagueza semântica, a viabilizar uma moldura aberta com incontáveis hipóteses de 

prevenção do risco ecológico (abstrato), a exemplo do que ocorre com o direito penal 

em situações extremas (como se observa da legislação que trata do crime de 

terrorismo).875 

 
EVIDENCIADO. O prejuízo que resta alegado nos autos traduz-se na restrição ao direito de propriedade 
do autor, uma vez que comprovada a contaminação da água. A questão é saber com que extensão se 
reconhece um prejuízo à parte e em que medida se apresenta relevante possibilitar uma indenização 
correspondente a uma reparação - seja patrimonial, seja extrapatrimonial - para os fins do art. 944 do 
Código Civil brasileiro. Cabível a condenação da demandada ao pagamento do percentual de 
desvalorização da propriedade, em razão do proprietário não mais poder usufruir de fonte de água 
própria, tendo que utilizar fonte de da água de outra propriedade. Valor a ser alcançado em sede de 
liquidação de sentença. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS AFASTADOS. Para efeito de arbitramento de 
danos extrapatrimoniais, não se reconhece, a priori, natureza punitivo-pedagógica - circunstância 
jurídica não acolhida no ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do que já restou definido pelo STJ, 
conforme argumentação do REsp. 604.801/RS, em que ressaltado o caráter satisfatório ao dano 
extrapatrimonial. O caráter pedagógico, que apenas excepcionalmente poderia ser reconhecido, em 
casos como o presente, de dano ambiental, em relação a toda a coletividade, no caso não se aplica. É 
que o Termo de Ajustamento de Conduta entendeu pela possibilidade de recuperação do solo, não 
evidenciada restrição no uso contínuo do bem, e impôs penalidade suficiente a fim de minimizar o dano 
ocorrido e evitar sua ocorrência futura. Também não há nos autos prova de que tenha sido causada 
lesão proporcional a um dano efetivo à personalidade da parte demandante. Não demonstrada uma 
efetiva lesão a direito de personalidade da parte ou eventual perda de chance, ausente se apresenta o 
dever cumulativo de reparação a título de danos extrapatrimoniais. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO”. Do corpo do acórdão, extrai-se: “Por fim, no que concerne a pretensão de condenação por 
dano moral puro tem-se que também improcede a pretensão da parte. Não demonstrou a parte autora 
de que forma restaria afetada sua vida privada. Ademais, a perda significativa no que diz com o direito 
de disposição sobre o bem já restou considerada quando da condenação pelos danos materiais acima 
pontuados. Saliente-se que não anexada aos autos prova de que tenha sido causada lesão 
proporcional a um dano efetivo à personalidade da parte demandante e não demonstrada uma efetiva 
lesão a direito de personalidade da parte, ou eventualmente perda de chance, a justificar uma 
reparação a título de danos extrapatrimoniais, cumpre que se afaste a pretensão como exposta na 
inicial”. Disponível em http://www.tjrs.jus.br/site/busca-solr/index.html?aba=jurisprudencia. Acesso em 
20/08/2019. 
875 LIRA, Cláudio Rogério Sousa.  CALLEGARI, André Luís. Direito penal antiterror: necessidade de 
definição jurídico-penal para a tipificação de terrorismo no Brasil. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3494/pdf. Acesso em 22/08/2019. 

http://www.tjrs.jus.br/site/busca-solr/index.html?aba=jurisprudencia
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3494/pdf
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4.2 A LÓGICA FUZZY: APLICANDO O CONCEITO DE “POSSIBILIDADE” À 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL 

Afirma-se, amiúde, ser o Direito o resultado da paulatina evolução das 

sociedades, representando “o produto de uma inabarcável complexidade causal que 

impossibilita, por completo, explicações integralmente lógicas ou racionais”876. Com 

efeito, o sentido de Direito não procede da noção de justiça fundada em um modelo 

exclusivamente lógico877, descendendo antes e também de uma categorização 

valorativa.878 Esclareça-se: por aspirar ser reconhecido como uma verdadeira 

ciência879, encontra-se o Direito indissociavelmente atado às leis da lógica, mas esse 

nó não basta para alcançar uma reflexão jurídica adequada, até porque “os 

pensamentos jurídicos verdadeiramente decisivos ocorrem fora do âmbito da lógica 

formal”.880 

De fato, muitos compartilham dessa percepção, destacando Mota Pinto, v.g., 

ser função do Direito definir a organização social, através de dados valores – disciplina 

e segurança, de um lado; retidão e razoabilidade das soluções, por outro –, com 

destaque para a justiça881, utilidade, oportunidade e exequibilidade prática das 

decisões. Adverte o autor, porém, e com o claro intuito de escapar de um sempre 

 
876 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p.XIX. 
877 “Mas essa pobreza de resultados – tão pouco para tanto afã de análise – alegremente compensa. 
Providos de formas lógicas, temos parte do instrumental para percorrer agilmente todos os setores do 
conhecimento. Com finura e perícia, podemos elaborar conceitos e suas articulações, as estruturas que 
não dependem desta ou daquela área do saber e, por isso mesmo, são instrumentos fecundos e 
indispensáveis para qualquer campo de cultivo que nos seja reservado por irresistível vocação, ou 
acidental destinação exterior”. VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema de direito 
positivo.  São Paulo: Editora Noeses, 2005, p.304. 
878 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p.30-1. 
879 O Direito, como acentua Holmes, é uma ciência eminentemente prática (“a vida do Direito não tem 
sido lógica, mas prática”, teria ele afirmado): “A verdade de uma ideia não é, portanto, uma propriedade 
estática e inerente a ela, mas antes se apresenta como o resultado de um processo de verificação 
daquela utilidade ou operatividade no manejo da experiência”. (...) “Como observado acima, sob a 
influência do novo movimento filosófico, de vários setores legais começaram a surgir, já no final do 
século XIX, vozes críticas com o formalismo vigente que reclamava a elaboração de um pensamento 
jurídico de natureza pragmática baseado em uma concepção funcional ou instrumental da Lei” (do 
prólogo de José Ignacio Solar Cayón). HOLMES Jr., Oliver Wendell. La senda del derecho. Tradução 
e estudo preliminar de José Ignacio Solar Cayón. Madrid: Marcial Pons, 2012, p.22, 24. 
880 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p.31-3. 
881 “O sentimento de justiça, nos que o têm, não é, por certo, mais refinado hoje do que anteriormente. 
Sucede, porém, que ele é, agora, muito mais solicitado a manifestar-se e a intervir, do que antigamente. 
É por isso que se tornou mais acentuadamente uma concepção social, em lugar de noção 
caracterizadamente individual”. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil, 12 ed, 2 tiragem, Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p.11. 
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possível e indesejável arbítrio judicial, que a realização desses valores jurídicos 

“reclama a verificação da máxima objetividade possível na aplicação do direito”.882 A 

existência da norma objetiva – anterior e exterior à decisão judicial – é requerida pelos 

valores certeza e segurança, a propiciar um cálculo de conveniência e oportunidade 

aos envolvidos.883 

Em que pese venha o Direito, essa ciência lógica e valorativa que se nutre da 

experiência, realizando esforço ingente para fornecer a resposta mais justa, a busca 

pela solução884 congruente de problemas885 inéditos, como os que se referem, por 

exemplo, aos dilemas da responsabilidade ambiental886, apresenta-se normalmente 

vinculada a estruturas antigas887 que resultam em duas conclusões inapropriadas: a 

 
882 Advirta-se, pois, que “a existência de um direito reto (justo e oportuno) e certo implica a sua 
formalização normativa, a formulação de prescrições gerais. O que não significa ser o sentido das 
normas um sentido, desde logo, tido como explicitamente revelado e rigidamente delimitado, que 
reduza a ação do juiz a uma atividade mecânica. Sempre a atividade deste é valorativa, mas deve 
necessariamente compatibilizar-se nos seus resultados com os dados verbais, sistemático-formais e 
sistemático-materiais do ordenamento legal”. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito 
civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.19. 
883 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.18-9. 
884 Na busca por respostas melhores e mais apropriadas na esfera responsabilizatório-ambiental, 
mostrou-se fértil a engenhosidade doutrinária e jurisprudencial, utilizando-se de conceitos 
indeterminados e cláusulas gerais na solução dos casos da vida. PINTO, Carlos Alberto da Mota. 
Teoria geral do direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.51. 
De acordo com Gomes, “a entrada da técnica no ordenamento jurídico, num crescente número de 
domínios (p.e., meio-ambiente) é resposta às solicitações regulativas da sociedade tecnológica e causa 
naturais embaraços a um legislador funcionalmente despreparado para lidar com matéria de tão 
elevada complexidade e especialização. O recurso a conceitos indeterminados na construção da norma 
habilitante das decisões em cenários de incerteza é uma prova da incapacidade do legislador no plano 
da gestão do risco”. GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador 
de deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação 
de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p. 298. 
885 Para resolver um problema, diz Canaris, “não se aplica, apenas, a norma primacialmente 
vocacionada para a solução: todo o direito é chamado a depor. Por isso, há que lidar com os diversos 
ramos do direito, em termos articulados, com relevo para a Constituição”. CANARIS, Claus-Wilhem. 
Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 
5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p.CXI. 
886 “O problema ambiental introduz um novo princípio ético, bastante controverso, requerendo, a sua 
tutela, julgamentos complexos no plano dos valores e princípios”. LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria 
da decisão judicial: fundamentos de direito. 2 ed. Tradução Bruno Miragem. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 342. Aliás, a própria ideia de Direito pertence “às mais fundamentais 
exigências ético-jurídicas”. CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de 
sistema na ciência do direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p.18. “Na era ambiental, a fragilidade dos bens ambientais naturais recomenda, 
naturalmente, o acento tônico nos institutos preventivos, na medida em que o mal, uma vez feito, pode 
não ter remédio”. GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador 
de deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação 
de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p. 344.  
887 Holmes é demolidor quanto ao ponto, afirmando que os princípios e normas jurídicas são, 
fundamentalmente, aquilo que fazem (e deveriam satisfazer necessidades sociais): “Diante da clássica 
jurisprudência taxidérmica e conceitualista, focada na descoberta de supostas naturezas e princípios 
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primeira acentua um “metadiscurso metodológico irreal” (de cariz puramente jurídico 

de realização do Direito, inaplicável ao mundo da vida, portanto); a segunda “pratica 

um formalismo ou positivismo de recurso”.888  

Na tentativa de encontrar o melhor equacionamento para temas contingentes 

no âmbito da responsabilidade civil ambiental, devem ser relativizadas determinadas 

exigências, como a certeza do nexo causal e do próprio dano, “posto que a certeza 

não é deste mundo. Certo é o prejuízo muito verossímil”.889 Na atualidade, negrita 

Represas, pode ser suficiente um “dano provável ou, às vezes, possível”890, posição 

essa albergada por Nicolás Halperin já na década de 1930891, uma vez que o “alterum 

non laedere” constitui “o primeiro preceito jurídico e moral a respeitar-se em uma 

sociedade civilizada”.892  

Afirmam os que advogam a favor da teoria de danos tradicional893 que a função 

reparatória894 configura tarefa primária da responsabilidade civil por tratar-se esta, 

 
jurídicos que haviam perdido toda a conexão com a realidade, propõe-se o escrutínio consciente e 
aberto pelo jurista dos objetivos sociais a serem cumpridos. Dessa maneira, o olhar do jurista se volta 
para o futuro. Sua atenção muda - usando a feliz distinção de R. Pound - da “lei nos livros”, que santifica 
os precedentes, para a “lei em ação”, ou seja, a análise e avaliação das consequências práticas 
previsíveis que a aplicação das normas acarretará” (do prólogo de José Ignacio Solar Cayón). HOLMES 
Jr., Oliver Wendell. La senda del derecho. Tradução e estudo preliminar de José Ignacio Solar Cayón. 
Madrid: Marcial Pons, 2012, p.28-9. 
888 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. XXVIII. 
“Munido de instrumentação meramente formal ou positiva, o julgador terá de procurar, noutras latitudes, 
as bases da decisão. A experiência, a sensibilidade, certos elementos extra-positivos e, no limite, o 
arbítrio do subjetivo, serão utilizados. Inconvenientes: 1) a fundamentação será aparente = as 
verdadeiras razões da decisão não transparecem, inviabilizando seu controle, 2) o verdadeiro e último 
processo de realização do direito escapa à ciência dos juristas.  A decisão concreta é fruto, afinal, não 
da ciência do direito, mas de fatores desconhecidos para ela comprometendo, com gravidade, a 
previsibilidade, a seriedade e a própria justiça da decisão”.    CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento 
sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. XXIII-XXIV. 
889 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.45. A 
expressão é tomada de empréstimo de Le Tourneau y Cadiet. 
890 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.10-1. 
891 Halperin, Nicolás. Indemnización de daños futuros y posibles. Revista Crítica de Jurisprudencia, 
Buenos Aires, 1933, nº 3, p. 357, nº 3. Dali se extrai: “seria cair em sutileza não tomar em conta mais 
que os danos certos e prováveis, e não as possibilidades, quando estas, pelo jogo das estimações, se 
poderiam traduzir em realidade”. 
892 REPRESAS, Félix Alberto Trigo. Pérdida de chance. Buenos Aires: Astrea, 2008, p.11. 
893 “A compensação é a única função da responsabilidade civil. E a prevenção só resulta um desejável, 
ainda que pouco frequente, subproduto fático da compensação”.  BUERES, Alberto J. El futuro de la 
responsabilidad civil: ¿hacia dónde vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano 
José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p. 750. 
894 “A responsabilidade civil atua, portanto, através do surgimento da obrigação de indenização. Esta 
tem precisamente em vista tornar indene, isto é, sem dano o lesado. Visa colocar a vítima na situação 
em que estaria sem a ocorrência do fato danoso”. PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do 
direito civil. 3 ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.114. 
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antes de tudo, de uma “técnica jurídica de alocação de perdas e danos oriundos das 

atividades humanas”895, mostrando-se por isso necessário896 modernizar o discurso, 

reacomodando suas funções897 às exigências emergentes advindas da danosidade 

ambiental. Outras funções, então, como a compensatória, a punitiva898, a preventiva899 

e a precaucional, perfilam-se àquela e fazem também parte do leque das 

metodologias responsabilizatórias900 que se encontram em permanente expansão901 

 
895 PROSSER, W. L. Handbook of the law of torts. St. Paul, Minn., West Publishing CO., 1971, p. 6, 
apud BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no 
direito brasileiro e as lições do direito comparado. BDJur, 1998, p. 18. 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8632, acesso em 09/01/2018. 
896 “Há casos nos quais uma natureza exclusivamente indenizatória da responsabilidade civil não seria 
suficiente para justificar a reparação, p.e., de danos puramente anímicos”. NORONHA, Fernando. 
Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.438. 
897 Destaca Noronha serem essencialmente estáticas as funções da responsabilidade civil, vinculadas 
à proteção da esfera jurídica de cada pessoa, através da reparação dos danos causados. NORONHA, 
Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.436. 
898 A função punitiva ou sancionatória, alega Noronha visa, com a imposição de uma pena ao infrator, 
retribuir o ilícito, com castigo proporcional (uma finalidade retributiva), além de dissuadir outras pessoas 
na prática de atos similares (prevenção geral) e ainda dissuadir o próprio infrator da prática de novos 
ilícitos (prevenção especial). NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, 
p.437. 
899 Conforme Júlio Gomes, as funções preventiva e punitiva são “duas as duas faces de uma mesma 
medalha, expressões de um único princípio”. GOMES, Júlio. Uma função punitiva para a 
responsabilidade civil e uma função reparatória para a responsabilidade penal? Revista de Direito e 
Economia, Coimbra, ano 15, 1989, p.106. “A função preventiva da responsabilidade civil também é 
similar a igual função da pena criminal. A responsabilidade civil também visa dissuadir outras pessoas 
e ainda o próprio lesante da prática de atos prejudiciais a outrem (prevenção especial/mesma pessoa 
e prevenção geral/quaisquer outros). Este aspecto é especialmente importante quando se refere a 
danos evitáveis”, como se dá com os danos ambientais. NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos 
contemporâneos da responsabilidade civil.  Sequência, v. 19, n. 37, 1998, p. 21-37. Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15533, acesso em 15/02/2019. 
900 TELLES, Inocêncio Galvão. Direito das obrigações, 7 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, pp. 
380-381. 
901 “Regra geral, o dano resultante da perda de uma coisa é suportado pelo dono respectivo. Logo, 
toda a problemática da responsabilidade civil, em especial da responsabilidade civil geral, pode ser 
reconduzida à indagação dos casos em que as pessoas lesadas podem exigir de outrem a reparação 
dos danos sofridos. A resposta a essa indagação depende do peso que se der a dois princípios ético-
jurídicos em larga medida antagônicos: culpa e risco. Pela culpa, só há obrigação de reparar danos 
verificados na pessoa ou bens alheios quando exigível dele (agente causador) comportamento diverso 
(dolo ou culpa). Pelo risco, ninguém poderia ser obrigado a suportar danos causados por outrem, 
devendo ser o lesante a pessoa a arcar com o prejuízo, mesmo quando ausente dolo ou culpa. A ênfase 
se dá na causação: quem causa dano deve reparar, mesmo que o causador tenha procedido com todos 
os cuidados exigíveis. Indo ainda mais longe, em casos especiais até deveria haver responsabilidade 
por danos não causados pela pessoa responsabilizada nem por alguém dela dependente, desde que 
eles aconteçam no desenvolvimento de uma atividade exercida por outra pessoa que ainda tivesse 
conexão com tal atividade. O primeiro princípio (culpa) tem olhos para o lesante (causador do dano 
evitável). O segundo (risco), preocupa-se com a vítima (é justo que tenha reparados os danos que 
outrem lhe causou). A culpa conduz à responsabilidade civil subjetiva. O risco, à responsabilidade civil 
objetiva. Esta será comum quando exigir o nexo de causalidade e agravada quando dele prescindir”. 
NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil.  Sequência, v. 
19, n. 37, 1998, p. 21-37. Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15533, acesso em 15/02/2019. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8632
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e que serão chamadas a auxiliar na ordenação e distribuição dos riscos ambientais902, 

mesmo em situações nas quais se responsabilize o cometimento de um ato lícito.903   

Dessa forma, poder-se-ia falar, admitindo-se aí alguma dose de exagero, numa 

redescoberta da função responsabilizatória-antecipatória-precaucional (a precaução 

qualificada), que aqui assume posição de destaque, com o objetivo de reforçar os 

princípios da proteção suficiente/eficiente e do não-retrocesso ambiental.904 

Porém, há os que rechaçam o uso do princípio da precaução nestes domínios, 

comentando acerca do “risco do risco-zero”, isto é, dizem da impossibilidade de 

eliminação do risco numa sociedade tecnológica e insegura, revelando-se essa uma 

atitude de obsessão securitária, pois inexiste vida sem risco, transformando-se a 

precaução, assim, numa “noção perversa, potencialmente atentatória da liberdade 

individual e da paz jurídica”, a qual, ao fim e ao resto, acaba sequestrando a opinião 

pública numa “armadilha da segurança”, até a “instauração de uma ditadura”. O 

problema, alegam, seria a estagnação tecnológica daí certa, não cabendo ao juiz a 

responsabilidade de decidir os limites precaucionais, o que “agrediria a separação dos 

poderes, a legalidade e reserva de lei”.905  

 
902 FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Direito civil: responsabilidade civil: o 
método do caso.  2 reimp. Coimbra: Almedina, 2011, p.119. Mas essa função é acessória, lembra 
Noronha. NORONHA, Fernando. Obrigações. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p.440. 
903 Comenta Mota Pinto, a propósito: “Pode parecer paradoxal que o direito considere um ato como 
lícito e imponha ao seu ator a obrigação de indenizar outrem. Tal situação é excepcional, mas não 
contraditória. Pretende-se em tais casos compensar o sacrifício de um interesse menos valorado na 
composição de um conflito teleológico, porque uma prevalência absoluta e total do interesse oposto 
seria injusta. Apesar do caráter conforme ao direito da atuação do sujeito, pareceu excessivo não dar 
à pessoa sacrificada uma reparação”.  PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 3 
ed. atualizada, 12 reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p.122.  
904 A proibição de retrocesso “expressa uma vedação ao legislador de suprimir, pura e simplesmente, 
a concretização da norma, constitucional ou não, que trate do núcleo essencial de um direito 
fundamental”. BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos de. Princípio da proibição de retrocesso 
ambiental. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Senado 
Federal. Brasília, p. 55-72. Disponível em 
https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf. Acesso em 17/02/2019. Na 
mesma trilha, afirmam Sarlet e Fensterseifer: “A garantia constitucional da proibição de retrocesso 
contempla dois conteúdos normativos que se complementam: se, por um lado, impõe-se ao Estado a 
obrigação de “não piorar” as condições normativas hoje existentes em determinado ordenamento 
jurídico – e o mesmo vale para a estrutura organizacional-administrativa -, por outro lado, também se 
faz imperativo, especialmente relevante no contexto da proteção do ambiente, uma obrigação de 
“melhorar”, ou seja, de aprimorar tais condições normativas – e também fáticas – no sentido de 
assegurar um contexto cada vez mais favorável ao desfrute de uma vida digna e saudável. SARLET, 
Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em matéria 
(sócio) ambiental. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 
Senado Federal. Brasília, p. 55-72. Disponível em 
https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf. Acesso em 17/02/2019. 
905 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 

https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf
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Tais argumentos carecem de solidez e fundamento. Em momento algum é 

proposta pelos defensores da utilização do princípio da precaução a eliminação do 

risco ou a paralisação das pesquisas em ciência e tecnologia. Sabe-se que sem 

inovação não haverá melhoria na qualidade de vida, sendo ela imprescindível para o 

combate até mesmo da insidiosa danosidade ambiental. Também não há como 

antagonizar o desejável equilíbrio ecológico com o princípio da liberdade individual ou, 

pior ainda, com o insípido conceito de paz jurídica. De resto, é absolutamente 

inapropriada, para embasar a discussão de tema tão sério e atual, a utilização do 

terror [ditadura] como recurso de persuasão, ou querer tachar de ilegal a inafastável 

intervenção judicial em assunto de tamanho prestígio. 

Por se tratar de um direito constitucional906 fundamental907, necessita o meio 

ambiente ser defendido plenamente, com todo o ferramental jurídico disponível, para 

 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.244-50. Observe-se o que afirmam, em oposição a esta 
postura defendida pelos que advogam o afastamento do Poder Judiciário da discussão ambiental, 
especialmente quanto à aplicação do princípio da precaução: “Ganha destaque a própria vinculação do 
Poder Judiciário (no sentido de um poder-dever) aos deveres de proteção, de modo que se lhe impõe 
o dever de rechaço da legislação e dos atos administrativos inconstitucionais, ou, a depender das 
circunstâncias, o dever de correção de tais atos mediante uma interpretação conforme a Constituição 
e de acordo com as exigências dos deveres de proteção e da proporcionalidade. A vinculação do Poder 
Judiciário aos direitos fundamentais e, portanto, aos deveres de proteção, guarda importância singular 
não só para a análise da categoria da proibição de proteção insuficiente, mas também para garantia da 
proibição de retrocesso (princípio constitucional implícito)”.   SARLET, Ingo Wolfgang. 
FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em matéria (sócio) ambiental. 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Senado Federal. 
Brasília, p. 55-72. Disponível em 
https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf. Acesso em 17/02/2019. 
906 A constitucionalização da proteção do meio ambiente “é uma irresistível tendência internacional, 
contemporânea ao surgimento do surgimento e do processo de consolidação do direito ambiental”. 
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. 
BDJur, 2005, p.2-39. Disponível em https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8643. Acesso em 
17/02/2019. 
907 “A Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito (e dever!) fundamental da pessoa humana (do indivíduo e da coletividade).  (...) De modo a 
atender aos seus deveres de proteção e de acordo com as lições de Alexy, para além da sua função 
de proteção perante terceiros, incumbe ao Estado, p.e., tutelar os direitos fundamentais por meio de 
normas de direito penal, de normas de responsabilidade civil, de processo civil, além de atos 
administrativos e ações fáticas. Há um dever de evitar riscos, autorizando os entes estatais a atuarem 
em defesa do cidadão mediante a adoção de medidas de proteção ou preservação, especialmente em 
relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico”. SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, 
Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em matéria (sócio) ambiental. Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Senado Federal. Brasília, p. 55-72. 
Disponível em https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf. Acesso em 
17/02/2019. 

https://mpma.mp.br/arquivos/CAUMA/Proibicao%20de%20Retrocesso.pdf
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que não se caracterize, por exemplo, proteção insuficiente.908 

No atual estágio responsabilizatório-protetivo-ambiental, a reparação cede 

passo à evitação do dano909, partindo o princípio da precaução, como grifa Cafferatta, 

bem a propósito, da incerteza e da dúvida e, em casos tais, a atribuição de 

responsabilidade se dá com força no risco, no perigo ou na ameaça abstratos, 

hipotéticos910, isto é, na possibilidade. Portanto, opera a precaução mesmo que não 

haja dano (concreto) nem vítimas, dizendo-se, por isso, possuir ela uma “carta de 

cidadania” no Direito ambiental latino-americano.911  

A concepção da reparação do dano pelo seu equivalente como a única função 

da responsabilidade civil encontra-se – repisa-se – debilitada, dado que o “quadro de 

tutelas civis é bem mais complexo, sendo certo que o par dano-indenização serve 

apenas para diferenciar a tutela ressarcitória das outras formas de tutela postas pelo 

ordenamento para a proteção dos interesses particulares”.912 Rosenvald chega 

 
908 Nas palavras de Sarlet e Fensterseifer, “investir, portanto, na proibição de retrocesso e na correlata 
proibição de proteção insuficiente na tutela jurídica ecológica, inclusive no sentido de um dever de 
progressividade, constitui tarefa urgente para o jurista contemporâneo e os assim designados 
operadores do Direito e do nosso Sistema de Justiça, bem como para a sociedade em geral”.  SARLET, 
Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER. Tiago. O Supremo Tribunal Federal e a proibição do retrocesso 
ecológico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/direitos-fundamentais-supremo-
tribunal-federal-proibicao-retrocesso-ecologico. Acesso em 25/08/2019. 
909 Disso parece não discrepar Kelsen, para quem, de acordo com Acciarri, o Direito é uma técnica de 
motivação de condutas. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho 
de daños: reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2009, p.206-8. 
910  “Causante do dano, portanto”, afirma Acciarri, “é aquele que pode adotar medidas eficazes de 
prevenção, e não o faz”. ACCIARRI, Hugo A. La relación de causalidad y las funciones del derecho 
de daños: reparación, prevención, minimización de costos sociales. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2009, p.212. 
911 CAFFERATTA, Néstor. Los principios y reglas del derecho ambiental. Programa regional de 
capacitación en derecho y políticas ambientales, p. 47-59. Disponível em: 
http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/VIProgramaRegional/3%20BASES%20DERECHO%2
0AMB/7%20Cafferata%20Principios%20y%20reglas%20del%20der%20amb.pdf. Acesso em: 
25/08/2019. 
912 E prossegue Rosenvald, abordando o tema pela óptica da ilicitude, afirmando assim a 
desimportância do dano, presente ou futuro, para caracterização da necessidade da tutela inibitória, 
pois que o “ilícito não é a mera ocorrência de danos, mas um fato humano lesivo de interesses 
tutelados. O dano poderá faltar e mesmo assim haver a violação da norma: a avaliação da situação em 
termos de desconformidade ao direito objetivo não é ligada à existência do dano e ao seu 
ressarcimento. A antijuridicidade de um comportamento lesivo surge ainda antes que o dano se 
verifique e prescinde dele. A tutela inibitória não deve ser compreendida como uma tutela contra a 
probabilidade do dano, mas sim como uma tutela contra o perigo da prática, da continuação ou da 
repetição do ilícito, compreendido como ato contrário ao direito que prescinde da configuração do dano 
ou da demonstração de um dano futuro”.  (...) “O ilícito é pressuposto da sanção. A incidência de uma 
sanção punitiva pela prática de um ato ilícito poderá ser fonte de responsabilidade civil, 
independentemente da aferição concreta de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, seja por não 
existirem ou serem de difícil percepção. Vale dizer, a função sancionatória se dará cumulativamente, 
lateralmente à função reparatória da responsabilidade civil, ou mesmo à margem desta. Neste caso, 

https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/direitos-fundamentais-supremo-tribunal-federal-proibicao-retrocesso-ecologico
https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/direitos-fundamentais-supremo-tribunal-federal-proibicao-retrocesso-ecologico
http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/VIProgramaRegional/3%20BASES%20DERECHO%20AMB/7%20Cafferata%20Principios%20y%20reglas%20del%20der%20amb.pdf
http://www.pnuma.org/gobernanza/documentos/VIProgramaRegional/3%20BASES%20DERECHO%20AMB/7%20Cafferata%20Principios%20y%20reglas%20del%20der%20amb.pdf
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mesmo a afirmar que a “finalidade primária da pena civil é preventiva e dissuasiva913, 

objetivando tutelar o interesse geral de evitar que o potencial ofensor pratique 

qualquer comportamento de perigo social”.914 Portanto, enfatiza ele, a prevenção é “o 

cerne da responsabilidade civil contemporânea.  Ao invés de agir reativamente ao 

dano consumado (direito remediador) – pela via da indenização ou da compensação 

–, devemos conservar e proteger bens existenciais e patrimoniais (direito proativo)”.915 

Os benfazejos ventos da modernidade permitiram, destarte, a admissão de 

novos danos ressarcíveis e o prolongar causal. 

Outrossim, e no mesmo curso, traça a recente literatura importante distinção 

entre, de um lado, responsabilidade civil objetiva comum e, de outro, a agravada. Esta 

última, dizem, “aplica-se a casos excepcionalíssimos, como no dano ambiental (aí se 

prescinde do nexo de causalidade, exigindo-se a presença unicamente do dano que 

possa ser considerado como risco próprio da atividade em causa)”.916  

Precaução, retome-se o conceito, “é a prevenção elevada à máxima 

potência”917 ou, melhor dito, uma prevenção alargada pelo risco, estando ambas, em 

igual medida, marcadas pelo princípio geral de prudência. Na Austrália, por exemplo, 

disserta Gomes, tem insistido a doutrina “na associação entre risco e incerteza. A 

 
haverá responsabilidade civil sem dano. A pena constitui uma punição pela transgressão da norma, 
enquanto a reparação persegue unicamente a restauração da lesão praticada por outro sujeito”. 
ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017, p.64-5. 
913 Comentando acerca da “deterrence”, destaca Bueres: “Se o lesante sabe que o juiz quantificará o 
dano em quantidade menor do que sua real entidade ou, em todo o caso, que à vítima resultará muito 
difícil obter uma sentença favorável no processo, o mais provável é que o lesante assuma mais riscos 
que os aconselháveis (“undeterrence”)”. BUERES, Alberto J. El futuro de la responsabilidad civil: 
¿hacia dónde vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano José Herrador. Madrid: 
Sepin, 2011, p. 748. 
914ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p.76. 
915 ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a reparação e a pena civil.  3ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 96-7. “Risco e incerteza (que implica a lógica da antecipação de riscos) 
são grandezas muito próximas, que se aproximam através d chamado “princípio da precaução”. O 
princípio da precaução ingressa quando há o confronto entre o ordenamento jurídico e as atividades 
danosas cujas consequências não são passíveis de compensação ou de securitização. Exemplo: riscos 
de natureza nuclear, química, ecológica -   cujos efeitos não podem ser limitados no tempo nem no 
espaço. Logo, não sendo calculáveis pelas regras da causalidade e de responsabilização, não podem 
ser compensados ou segurados”. ROSENVALD, Nelson. As funções da responsabilidade civil: a 
reparação e a pena civil.  3ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.121-2. 
916 LEITE, José Rubens Morato. MELO, Melissa Ely. As funções preventivas e precaucionais da 
responsabilidade civil por danos ambientais. Revista Sequência, n. 55, dez. 2007, p.195-218. 
917 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.209-10. 



242 
 

 
 

precaução desponta perante a impossibilidade de estabelecer nexos causais 

indubitáveis entre um dano ou a amplitude dos seus efeitos e uma determinada ação 

ou omissão”.918   

A utilização da precaução coloca em movimento uma assim denominada “lógica 

das estratégias prudentes de longo prazo”, na qual  “o  agente público está obrigado 

a sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos fundamentais, no exercício 

da precaução, observadas as vedações de excesso e de inoperância”, situando-se a 

questão entre “a proibição de excesso de intervenção, por um lado, e, por outro, a 

proibição de insuficiência de proteção (não atuação ou atuação insuficiente)”.919 

Novamente às voltas com a incerteza920, importa lembrar terem os 

 
918 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.219. Mas mesmo em Portugal a matéria permanece 
controvertida. “Colaço Antunes entende ter o princípio da precaução uma substantividade própria, 
embora fluida. A importância do princípio da precaução, enquanto medida cautelar, assenta 
precisamente na ideia de prevenção de riscos ambientais especialmente graves para o ambiente. 
Pereira da Silva é descrente da existência da precaução como princípio autônomo, até porque é difícil 
dissociar a ideia de perigo e risco. Para Carla Gomes, “a precaução é uma ideia irrealista e perigosa e 
não incorpora qualquer princípio. Irrealista, pois o risco-zero que preconiza não é nem praticável nem 
desejável. Perigosa porque pressupõe uma extensão ad infinitum da competência de decisão em 
quadros de incerteza que privilegia desarrazoadamente a segurança em detrimento da liberdade. A 
prevenção do risco numa sociedade multirrisco tem que ser assumida como uma tarefa política. Definir 
o risco insuportável, em termos totais ou parciais, equivale a eliminar espaços de liberdade e a impor 
deveres mais ou menos intensos. Na sociedade industrial e tecnológica em que vivemos, a erradicação 
do risco é tarefa quixotesca. Risco é sinônimo de desconhecido, mas também de liberdade”. GOMES, 
Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de proteção do 
ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento em Ciências 
Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.241-2. A justificativa “multirrisco” é pouco alentadora e nada colabora 
na solução do problema. Desqualificar o princípio da precaução, definindo-o de quixotesco mostra-se, 
além de invulgarmente deselegante, desnecessário e vago. E, finalmente, elevar uma suposta e etérea 
“liberdade” como justificadora da inaplicação de instrumentos para a proteção ambiental via precaução 
revela-se, no mínimo, temerário. Mas não se olvide a responsável advertência de Goldenberg: “a 
precaução não é um bem gratuito”. GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la 
responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.35. 
919 Refere Freitas que, no ponto, tem aplicação o princípio da proporcionalidade. E prossegue o autor: 
“Especialmente no fito de assegurar a proteção efetiva do núcleo indisponível do direito fundamental 
ao meio ambiente saudável. Proporcionalidade – contendo três subprincípios: adequação entre meios 
e fins. Guarda simetria com o princípio da proibição de excesso. Mas também se mostra inadequada a 
insuficiência ou a omissão antijurídica causadora de danos; necessidade, não tanto dos fins, mas a 
inafastabilidade dos meios mobilizados pelo poder público. Quando há muitas alternativas para efetivar 
o princípio da precaução, deve o Estado optar em favor daquela que afetar o menos possível os 
interesses e as liberdades em jogo; proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que os meios podem 
ser idôneos para atingir o fim, mas desproporcionais em relação ao custo/benefício.  Na dúvida, o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado deve receber primazia. Necessário apagar os derradeiros 
vestígios de regalismo e cuidar dos interesses existenciais legítimos das atuais e futuras gerações, 
numa performance que honre a rede constitucional dos poderes-deveres”. FREITAS, Juarez. Princípio 
da precaução: vedação de excesso e de inoperância. Biblioteca Digital Jurídica, STJ, 2006. 
Disponível em https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/30617. Acesso em 17/02/2019. 
920 “Podemos concluir que tanto processos físicos próprios da realidade natural como também aqueles 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/30617
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pesquisadores da lógica difusa proposto uma ontologia que permite a imprecisão: 

“uma proposição pode ter um grau de verdade”921, afirma-se.  A teoria dos conjuntos 

difusos, portanto, configura uma forma de especificar o quanto um objeto atende a 

uma descrição vaga922.  

De fato, a teoria fuzzy “trata ‘alto’ como um predicado difuso e afirma que o 

valor-verdade de ‘alto’ é um número entre 0 (zero) e 1 (um), em vez de ser 

simplesmente verdadeiro ou falso”.923  E isso é assim porque grandezas são 

relacionais, não absolutas. Como asseverou Aristóteles, as qualidades admitem 

contrários e também admitem graus e, por isso, “uma coisa pode ser mais justa do 

que uma outra”.924  

Inspirados pela inquietante e original discussão que envolve a danosidade 

ambiental e apoiados em novos contributos teóricos, em especial da física quântica, 

surgem enunciados desafiando o determinismo tradicional e buscando a superação 

da causalidade probabilística. Trata-se da causalidade possibilístico-ambiental 

(precaucional qualificada), engastada à aleatoriedade, “onde o azar joga um 

 
que pertencem à órbita das ciências culturais, encontram-se condicionados pelo princípio da incerteza”. 
GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos Aires: 
La Ley, 2000, p. XV.Vale rememorar que um ambiente é incerto se não for totalmente observável ou 
determinístico. Assim, “o uso da palavra “estocástico” geralmente implica que a incerteza sobre os 
resultados é quantificada em termos de probabilidade; um ambiente não determinístico é aquele em 
que as ações são caracterizadas por seus resultados possíveis, sem probabilidade associada a ele. 
(...) A incerteza sobre o estado atual pode ser inevitável, mas o agente ainda terá que tomar uma 
decisão. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2013, p.39 e 45. A expressão probabilidade “descreve aquilo em que um agente 
deve acreditar com base na evidência. Teoria da utilidade descreve o que um agente quer. E a teoria 
da decisão reúne as outras duas para descrever o que um agente deve fazer. Os sistemas especialistas 
que incorporam informações (valor da informação é definido como a melhora esperada na utilidade, em 
comparação com a tomada de uma decisão sem a informação) de utilidade têm capacidades adicionais 
em comparação com sistemas de inferência puros. Além de poder tomar decisões, eles podem utilizar 
o valor da informação para decidir as perguntas a serem feitas, se houver; podem recomendar planos 
de contingência e podem calcular a sensibilidade das suas decisões a pequenas mudanças nas 
avaliações de probabilidade e utilidade”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 
Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.555. 
921 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.478. 
922 “Considere a proposição: “[Heitor] é alto”. Isso é verdadeiro se [Heitor] tiver 1,78m? A maioria das 
pessoas hesitaria em responder “verdadeiro” ou “falso”, preferindo dizer “talvez”. Isso não é uma 
questão de incerteza sobre o mundo exterior, porque a altura de Heitor é sabida. A questão é que o 
termo linguístico “alto” não se refere a uma demarcação nítida de objetos em duas classes – existem 
graus de altura”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia 
Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.481. 
923 RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Tradução Regina Célia Simille. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013, p.481. 
924 ARISTÓTELES. Órganon. Categorias. 3 ed. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2016, p.47-
66. 
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importante papel”.925  

Para aplicação da “causa possível” ao direito de danos ambientais em seu viés 

precaucional, será tomado de empréstimo da lógica difusa o conceito de 

“possibilidade” proposto por Zadeh, como aclarado no capítulo anterior. A fim de 

conferir-lhe tangibilidade, ressignificando o nexo causal e admitindo outro nível de 

certeza responsabilizatória, utilizar-se-á a noção de graus de pertinência dos fatos 

que possibilitem decidir (com explícita controlabilidade da solução eleita) se 

determinado evento compõe o conjunto de elementos aptos a gerar a reação 

precaucional ao possível dano implicado. 

As construções formais, destaca Canaris, encontram-se assentadas em 

discursos de elevada abstração, por vezes inábeis para fornecer soluções 

diferenciadas à diversidade da vida e das circunstâncias. A base para a melhor 

decisão será, ao fim, apascentada também pelo arbítrio subjetivo que revela, de um 

lado, uma fundamentação apenas aparente, pois “as verdadeiras razões, estranhas 

aos níveis juspositivos da linguagem, não transparecem na decisão, inviabilizando o 

seu controle”; e, de outro, demonstra que o “verdadeiro e último processo de 

realização do Direito escapa à ciência dos juristas: a decisão concreta é fruto, afinal, 

não da ciência do Direito, mas de fatores desconhecidos para ela”, com irreversível 

comprometimento “da previsibilidade, seriedade e da própria justiça da decisão”.926 

 A utilização do princípio precaucional qualificado pela lógica fuzzy ao direito 

ambiental, isto é, o evolver para a causa possibilística, visa preservar a riqueza na 

avaliação dos casos concretos, o que nem sempre se mostra capaz doutra forma.  

 Assim, no rumoroso processo C-180/96, popularmente conhecido como o caso 

das “vacas loucas”, determinou a Comissão das Comunidades Europeias a adoção 

de medidas de proteção em face da doença denominada encefalopatia espongiforme 

bovina que acometeu o rebanho bovino da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Entre 

outras providências extremas, proibiu-se a exportação desses animais, de sua carne 

e de produtos dela derivados oriundos daqueles países, justificando-se a medida por 

 
925 GOLDENBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 2 ed. Buenos 
Aires: La Ley, 2000, p. XV. 
926 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direito. Trad. A. Menezes Cordeiro. 5 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, p. XX e XXIII. 
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se entender que as zoonoses constituem perigo grave que fundamenta o excepcional 

poder da Comissão. No caso, havia inquietante incerteza científica quanto aos efeitos 

decorrentes da desconhecida patologia. A simples possibilidade (e não probabilidade!) 

de contaminação de todo o rebanho bovino europeu ou mesmo de transmissão da 

doença a humanos determinou a adoção do princípio da precaução, satisfazendo-se 

a Comissão com um estândar de “incerteza causal” para a deflagração do sistema 

protetivo ambiental (princípio da proibição da proteção insuficiente). A certeza causal 

foi francamente flexibilizada diante da dimensão do perigo.927  

Assim, apesar da intuitiva concordância com a veredito final firmado pela 

Comissão ao aparentemente sacrificar o menos (patrimônio dos produtores britânicos) 

para salvar o mais (patrimônio dos produtores e saúde da população europeia), é 

provável que a resolução tivesse sido mais rápida, transparente, democrática (pela 

controlabilidade das verdadeiras razões) e menos controvertida e refutada se 

utilizados os parâmetros da causalidade possibilística (a precaução qualificada pela 

lógica fuzzy), por permitir ver transformada a alta subjetividade empregada no 

julgamento em graus (função) de pertinência e inferência. 

 O júbilo resultante do refinamento da causalidade possibilística provoca, com 

facilidade, a tentação de Tântalo, o que nos faz imediatamente recordar, 

prudentemente, de seu suplício. É natural, decerto, imaginar que o direito de danos 

aggiornado pela precaução qualificada pela lógica fuzzy venha a auxiliar vivamente 

na resolução dos problemas encontrados na sempre delicada seara ambiental. Talvez, 

de fato, assim se verifique num futuro próximo.  

Todavia, é importante não olvidar de antiga advertência formulada por Barroso 

a respeito do “excesso de ambição” que marcou a chegada da Constituição de 1988 

no que se refere à proteção do meio ambiente. Dizia ele que esses excessos, 

“colidindo com as possibilidades reais do Estado e da sociedade, carreiam para a 

 
927 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.204. De efeito, como salientam Leite e Carvalho, pode-
se mesmo afirmar que “um dos maiores desafios impostos à teoria do direito no novo milênio é a aptidão 
regulatória das estruturas do direito às inovações havidas na tecnologia”. O problema, afirmam os 
autores com razão situa-se, como tantas vezes anotado neste texto, na “avaliação probatória e 
configuração causal entre condutas e dano (incerteza e complexidade)”. LEITE, José Rubens Morato. 
CARVALHO, Délton Winter de. O nexo de causalidade na responsabilidade civil por danos 
ambientais.  Revista de Direito Ambiental, v. 47, 2007, p. 76-95. 
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Constituição descrédito e desprezo”.928  

Que o vaticínio do hoje Ministro da Corte Constitucional não se aplique à 

causalidade possibilística e que Estado e sociedade possam perceber a 

fundamentalidade eloquente do direito ambiental de danos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
928 BARROSO, Luís Roberto. A proteção do meio ambiente na constituição brasileira. Revista de 
Direito da Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro, vol. 44, 1992, p.41-75. 
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4.3 A APLICAÇÃO DOS MÉTODOS RESSARCITÓRIOS NÃO-CONVENCIONAIS 

EM MATÉRIA AMBIENTAL: NOVOS DANOS OU CAUSALIDADE AMPLIADA? 

 

 A história da reponsabilidade civil encontra-se ligada, em seus capítulos finais, 

à costura entre a percepção do tempo e dos riscos, e estes, de seu lado, vinculam-se 

inexoravelmente à tecnologia. Como se diz, a humanidade começou a correr para 

chegar sempre mais tarde.929 Antes, telégrafo elétrico930 e ferrovias. Hoje, internet e 

viagens espaciais. Para responder às vítimas dos acidentes ferroviários do final do 

século XIX e início do século XX, urdiu-se a responsabilidade objetiva.931 E para o 

enfrentamento da danosidade difusa e digital, “quid juris”?932 Será necessário criar 

categorização específica no direito responsabilizatório para alcançar adequadamente 

o dano ambiental? Trata-se, efetivamente, de uma nova espécie de danos? Ou, por 

outra, responderá melhor o sistema se articulado pela ótica da causalidade, com a 

aceitação de um nexo causal ampliado, quiçá, pela abordagem emprestada pela 

lógica fuzzy? Uma causalidade precaucional qualificada pela lógica borrosa seria uma 

opção a se levar a sério? Não se cuidará a causalidade possibilística apenas de mais 

uma alegria fáustica?933 Haverá uma resposta ótima para esses questionamentos?934 

 
929 WAJCMAN, Judy. Esclavos del tiempo: vidas aceleradas en la era del capitalismo digital. 
Barcelona: Paidós, 2017. 
930 STANDAGE, Tom. The victorian internet: the remarkable story of the telegraph and the nineteenth 
century’s on-line pioneers. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998. 
931 No Brasil editou-se, em 7 de dezembro do ano de 1912, o Decreto n. 2.681, regulamentando a 
responsabilidade civil das estradas de ferro. Ali está prevista não só a responsabilidade objetiva, como 
também, em clara vanguarda, a responsabilidade alternativa. 
932 Castro Neves, ao definir a expressão “raciocínio jurídico”, diferencia aquele analógico do digital. 
Perceba-se: “Analógico, de analogia, palavra grega que significa proporção e esta parte de uma 
comparação. Comparam-se situações ou coisas para chegar-se a uma conclusão. A busca analógica 
é distinta da digital. A informação não se oferece pronta, mas deve ser encontrada por meio de um 
raciocínio. O Direito reclama essa apreciação analógica, i.e., reclama padrões e pontos de partida”. 
NEVES, José Roberto de Castro. A invenção do direito.  Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015, p. 
30-1. 
933 Dizem Nieto e Gordillo: “A alegria fáustica de acreditar ter-se descoberto a verdade, de ter 
encontrado a soluçao de um problema, mancha-se de imediato quando vem a conta de sua inevitável 
relatividade. Porque toda a verdade, toda solução pertence a um presente que logo será passado e só 
serve para um período de tempo e se encontra determinada pelas condições históricas em que cresce”. 
NIETO, Alejandro. GORDILLO, Agustín. Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: Editoral 
Trotta S/A, 2003, p. 49. O livro Fausto, de Goethe, está disponível em língua portuguesa em 
http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/faustogoethe.pdf. 
934 “A ação racional maximiza a utilidade média das consequências. Você pode nunca ter certeza de 
ter tomado a melhor decisão, mas você fez o melhor uso das informações que você dispõe. Você não 
pode pedir mais”. HAIGH, John. Probability. A very short introduction. Oxford: Oxford University, 2012, 
p. 117. 

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/faustogoethe.pdf
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De efeito, é permitido afirmar, já agora, encontrar-se a “civilização da 

velocidade” naquilo que se poderia denominar de era ambiental935, caracterizada pela 

depleção de recursos ambientais e degradação do capital natural936, mas também por 

uma consciência individual e coletiva a respeito da imperatividade da preservação 

ecológica como nunca antes percebida. Bem por esta razão, dar-se-á ênfase às 

opções responsabilizatório-precaucionais, tendo presente um antigo conceito de 

justiça trazido por Russell – entendida como a não violação de limites eternamente 

estabelecidos –, pelo qual todos, inclusive os deuses, encontram-se a ela 

submetidos.937  

Direito e Justiça, refere Dimiulis, sempre se identificaram, uma vez que o 

vocábulo direito (“ius”) advém do termo justiça (“iustitia”), sendo função do primeiro 

distinguir o justo do injusto.938  Modernamente, tem-se definido Direito, igualmente, 

como o “resultado de sucessivas interpretações dos princípios que fundamentam a 

vida social e são aceitos pela comunidade”.939 Daí se depreender que a produção do 

Direito não se esgota na norma. É atribuição do juiz, portanto, quando do julgamento 

do caso concreto imprevisível, cercado de incerteza, concluir o trabalho iniciado pelo 

 
935 “Na era ambiental, a fragilidade dos bens ambientais naturais recomenda, naturalmente, o acento 
tônico nos institutos preventivos, na medida em que o mal, uma vez feito, pode não ter remédio”. 
GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p. 344. 
936 BELLEN, Hans Michael van. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.25. 
937 “A ideia de justiça, tanto a justiça cósmica quanto a humana, desempenhava na religião e filosofia 
gregas um papel que não é facilmente compreensível por um moderno. A palavra “justiça” mal consegue 
expressar o que de fato significava, mas é difícil encontrar vocábulo preferível. O pensamento que 
Anaximandro expressa parece ser o seguinte: deve haver certa proporção de fogo, terra e água no 
mundo, mas cada elemento (concebido como um deus) sempre procura ampliar seu domínio. Existe 
também uma espécie de necessidade ou de lei natural que sempre restaura o equilíbrio; onde houvera 
fogo, por exemplo, existem agora cinzas, que são terra. Esse conceito de justiça – da não violação de 
limites eternamente estabelecidos – constituía uma das crenças gregas mais arraigadas. Os desuses 
estavam sujeitos à justiça tanto quanto os homens, mas essa força suprema não era pessoal e não era 
um Deus supremo”. RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Livro 1. A filosofia antiga. 
Tradução Hugo Langone. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 52. 
938 “Este vínculo, contudo, restou rompido e negado pelos iluministas e positivistas”. DIMIULIS, Dimitri. 
O caso dos denunciantes invejosos. 11 ed., 2 tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017, p. 47. 
939 DIMIULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos. 11 ed., 2 tiragem. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 60. Aqui, vale a lembrança de Pilati. “Tendemos a elaborar uma crença 
que explica algo e apenas após essa elaboração, desenvolvemos justificativas para ela, já formada 
(justificar uma crença – buscar evidências mesmo onde não existam) [sentenças, teses, p.e., relação 
de causa e efeito]”. PILATI, Ronaldo. Ciência e pseudociência.  São Paulo: Contexto, 2018, p. 4. No 
mesmo sentido ADAMS, Scott. Ganhar de lavada.  Tradução de Alessandra Bonrruquer. Rio de 
Janiero: Record, 2018, p.73 e 85. 
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legislador e aplicar a lei de maneira “criativa, sensível e inteligente” 940, 

fundamentando-a detalhadamente. Para cumprir seu mister, mormente na defesa de 

direitos fundamentalíssimos, nos quais é compartilhada uma solidariedade de 

destino941, como aqueles que envolvem o meio ambiente, utilizará ele (o juiz) de todo 

o ferramental disponível à salvaguarda dos valores mais significativos e caros à 

humanidade942, incluindo-se aí o princípio943 precaucional qualificado pela lógica 

fuzzy, sem que isso implique, certamente, “perigo para o Direito e o Estado”944 ou à 

“segurança jurídica”945, naquilo que Díez-Picazo chama de “a justiça e a igualdade, 

em liberdade”.946 

Nesse andar, também e singularmente moldou-se o direito 

 
940 DIMIULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos. 11 ed., 2 tiragem. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017. 
941  A expressão “No Estado Social existe uma solidariedade de destino” é de autoria de Castanheira 
Neves e vem empregada por Carla Amado Gomes. GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do 
acto autorizativo concretizador de deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p. 
92. 
942 “Não se deve, por temor à famosa tirania judiciária, abandonar o direito a outras tiranias, talvez 
menos suportáveis. Ingleses e americanos, povos de bom senso, têm na sua técnica judiciária os 
standars, fórmulas com flexibilidade bastante para evitar o escolho [perigo, risco], a que o legalismo 
inevitavelmente conduz, do summum jus summa injuria”. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade 
civil, 12 ed, 2 tiragem, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p.19. 
943 “Os valores se concretizam, se atualizam e se expressam pelos princípios”. PAULSEN, Leandro. 
Segurança jurídica, certeza do direito e tributação.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.28. 
944 RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição 
e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019, p.18. Aqui, faz o autor referência 
à obra de Justus W. Hedemann, “A fuga para as cláusulas gerais: um perigo para o Direito e o Estado”, 
na qual afirmava serem as cláusulas gerais, dentre elas a da boa-fé, um mero adereço das decisões 
judiciais, um “esporte da geração atual de juristas”. A passagem passou a ser conhecida como “o mal 
de Hedemann”. 
945 “Seguro é aquilo que está livre de perigo, livre de risco, protegido, acautelado, garantido. 
Segurança é o estado, a qualidade ou a condição de seguro. É a condição daquilo que se pode confiar, 
como certeza. Segurança é traço imanente ao Direito. (...) Constitui a previsibilidade quanto aos efeitos 
jurídicos da regulação da conduta – planejamento de futuras ações. Diz respeito à sucessão de leis e 
atos normativos, regrando diferentemente as mesmas matérias e tocando, pois, as expectativas, a 
confiança e os direitos já constituídos dos titulares de determinadas posições jurídicas. Envolve, 
portanto e em larga medida, problemas de Direito Intertemporal. É um sobreprincípio”. PAULSEN, 
Leandro. Segurança jurídica, certeza do direito e tributação.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 21, 26-9. 
946 Para Díez-Picazo, “segurança jurídica é a soma de certeza e legalidade, hierarquia e publicidade 
normativa, irretroatividade do não-favorável, interdição da arbitrariedade, mas que tampouco se esgota 
com isso a regra. A segurança jurídica é a soma destes princípios, equilibrada de tal sorte que permita 
promover, na ordem jurídica, a justiça e a igualdade, em liberdade. A segurança jurídica é uma situação 
pessoal, mas também social. Significa, antes de tudo, o funcionamento normal do ordenamento jurídico. 
Segurança é certeza, a qual enlaça a ideia de confiança, que é um fator social muito importante.  No 
mesmo sentido, mas de outro ângulo, segurança é ausência, prevenção ou impedimento de 
determinados riscos e perigos. Segurança é o poder de predizer ou prognosticar. Assim, um 
ordenamento é seguro quando o fundamento do prognóstico goza da probabilidade de um cumprimento 
elevado. DÍEZ-PICAZO, Luis. La seguridad jurídica y otros ensayos. Cuadernos Civitas. Pamplona: 
Editorial Aranzadi, 2014, p.11-14.  
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responsabilizatório947, tornando-se ele um direito essencialmente “pró lesado”948, no 

qual “a condição de impossibilidade matematicamente exata da avaliação [do dano ou 

do nexo causal] só pode ser tomada em benefício da vítima e não em seu prejuízo”949.  

A mais recente e significativa viragem no tema se deve, sem dúvidas, àquilo 

que se convencionou denominar de constitucionalização do direito civil950, efeito do 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana como elemento “funcionalizante de 

toda a estrutura civilística”.951 Também o direito ambiental acabou, assim, ao conectar 

gerações distantes, por alcançar uma dimensão capaz de criar coesão cultural e 

definir destinos possíveis à humanidade. O problema passou a residir, então, não na 

existência de princípios de direito cobertos pelo manto da fundamentalidade, “mas na 

comodidade que podem [esses princípios] oferecer para os espertos e os 

preguiçosos”952, servindo “seu uso indiscriminado à banalização de um conceito que 

ocupa posição central na ordem jurídica contemporânea”.953 

A abordagem responsabilizatória de distribuição do ônus pelo infortúnio954, aqui 

desenvolvida, possui inegável vocação social955 e protetiva956, e não poderia ser 

 
947 “A figura inicial e central do direito de danos foi o trespass (pecado, transgressão), palavra 
provavelmente arcaica equivalente à injúria no sentido romano”. DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de 
daños. Madrid: Civitas, 1999, p.90. 
948 Díez-Picazo, referindo-se às lições de Viney, comenta que a disciplina, antes, “estava destinada a 
moralizar as condutas individuaoss mais do que assegurar às vítimas a reparação dos prejuízos”. DÍEZ-
PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.84-5. 
949 HIGA, Flávio da Costa. Responsabilidade civil: a perda de uma chance no direito do trabalho. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p.60. 
950 De fato, “a constitucionalização da proteção do meio ambiente é uma irresistível tendência 
internacional, contemporânea ao surgimento do surgimento e do processo de consolidação do direito 
ambiental. Possui como vantagens: estabelecer uma obrigação geral de não-degradar; fundamentalizar 
direitos e obrigações ambientais; ecologizar o direito de propriedade; legitimar a intervenção estatal em 
favor da natureza; reduzir a discricionariedade administrativa no processo decisório ambiental; ampliar 
a participação pública; atribui preeminência e proeminência à tutela da natureza; robustecer a 
segurança normativa; substituir a ordem pública ambiental legalizada pela constitucionalizada; reforçar 
a interpretação pró-ambiente e, por fim, ensejar o controle da constitucionalidade da lei sob bases 
ambientais. Hoje há uma função ecológica autônoma”. BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos 
e. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. BDJur, 2005, p.2-39. Disponível em 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8643. Acesso em 17/02/2019. 
951 RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição 
e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019, p.174-7. 
952 Donde a advertência de Rodrigues Junior: “É necessário salvar a dignidade humana de si mesma”. 
RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição e 
direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019, p.174-7. 
953 RODRIGUES JR., Otávio Luiz. Direito civil contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição 
e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019, p.174-7. 
954 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.40. 
955 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, p.19. 
956 Não se desconhece que na Europa, por exemplo, “a proposta de regulamento do parlamento 
europeu e do conselho da União Europeia sobre responsabilidade extracontratual, particularmente com 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/8643
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mesmo de outro modo já que, como tantas vezes neste texto evidenciado, para não 

frustrar a prometida expectativa de garantia a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado957 necessita o Direito articular-se de todas as formas, como com a criação 

de cláusulas gerais precaucionais, cometendo ao juiz a tarefa de identificar e restringir 

as situações abarcadas pela medida concreta à luz da lógica difusa.  

A incorporação do elemento risco à solução da controvérsia surgida desse 

direito de danos bem respondeu àquilo que dele então se exigia. Vale rememorar, por 

certo, ser o risco compreendido, na Idade Média, como destino. Com a Revolução 

Industrial, passou a ser tido como progresso. Hoje, pode-se entendê-lo como misto de 

ambição e apreensão, um perigo pressentido, não provado.958 As decisões959 sobre a 

tolerabilidade do risco, assumido este como o alargamento da noção de perigo em 

razão da incerteza, acabam por contar com uma considerável componente técnica 

(método de controle da imprevisibilidade) que visa identificar e minimizar as 

probabilidades960 de dano”.961  

A propensão à difusidade do dano ambiental (e também do nexo causal, das 

vítimas e lesantes) fez o sistema responsabilizatório reagir “poderosamente sobre a 

atribuição do fardo da prova, no curso da instância de indenização”, sendo autorizada, 

por isso, uma “presunção do dano, quando este não se demonstre aparente, ou possa 

ocorrer em época futura”, como também se consente com uma eventual “presunção 

 
respeito aos danos ambientais, estabelece que a condenação por danos é compensatória.  Assim, os 
danos punitivos são contrários à ordem pública comunitária. BUERES, Alberto J. El futuro de la 
responsabilidad civil: ¿hacia dónde vamos? Derecho de daños. Coordinador GUARDIA, Mariano 
José Herrador. Madrid: Sepin, 2011, p.756. 
957 Como consta na cabeça do artigo 225, da Constituição Federal de 1988.  
958 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.151-3. 
959 A prova serve, diz Porto, “para que se chegue ao mais próximo da verdade e que o juiz possa 
formar sua convicção”. PORTO, Guilherme Athayde Porto. Formação da coisa julgada e prova 
produzida. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.18. 
960 Percebe-se que a probabilidade constitui, ao fim, um modelo para a incerteza. Note-se que a 
questão nodal a destrinçar para a melhor discussão da aleatoriedade liga-se, justamente, à 
probabilidade e esta, sabe-se, une-se à lei das médias. Se se quiser entender o funcionamento da 
contingência sobre os acontecimentos deve-se, pois, enfocar não cada evento individualmente 
considerado, mas suas frequências relativas (que são representadas pelo o número de vezes que cada 
evento aparece, como proporção do número total de oportunidades que nós lhe damos de aparecer). 
MATTHEWS, Robert. As leis do acaso: como a probabilidade pode nos ajudar a compreender a 
incerteza. Tradução George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 13-4. 
961 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.151-3. 
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da existência do nexo de causalidade entre um dano comprovadamente ocorrido e o 

fato sobre o qual versa a demanda”. Em situações assim, o lesante deverá sempre 

indenizar o “mais”.962  

 

A precaução qualificada pela fuzzy, da mesma forma que se verifica com a 

teoria da perda de uma chance, não busca negar a incerteza mas, pelo contrário, 

incorpora-a à decisão. Todavia, diferentemente do que se passa com a causalidade 

probabilística presente na oportunidade desperdiçada, a lógica difusa, a qual embasa 

a causalidade possibilística, reconhece haver sempre uma margem de certeza 

possível, uma condição inicial para a edificação de um horizonte de verdades 

concorrentes.963 Então, falar num juízo verdadeiro significa que, em substância, restou 

atingida na consciência do julgador um elevado grau de verossimilhança, suficiente 

para conferir certeza (subjetiva) de que aquele fato se verificou. A verdade, no 

processo, serve também para legitimar e sindicar a atividade judicial.964 Nesse 

sentido, para Marinoni, “todo o sistema probatório civil é preordenado não somente a 

permitir, mas verdadeiramente a impor ao juiz de se contentar, ao apreciar os fatos, 

com a probabilidade. Todas as provas, a bem sentir, não são mais do que provas de 

verossimilhança”.965 

A utilização da lógica fuzzy permite captar a incerteza causada não pela 

 
962 SAMPAIO. Francisco José Marques. O dano ambiental e a responsabilidade.  Revista de Direito 
Administrativo. Vol. 185. Rio de Janeiro, jul/set. 1991, p.41-62. Para Lorenzetti, não sendo o meio 
ambiente um bem passível de apreciação monetária, a indenização civil passa a ser absolutamente 
secundária, pois em primeiro lugar encontra-se a prevenção, logo a recomposição e, finalmente, o 
ressarcimento. LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de direito. 2 ed. 
Tradução Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.50. 
963 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.150. 
964 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 
4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 250. Há que não admita a relatividade da verdade: 
“Esse argumento defende que a verdade é relativa e que, portanto, podem existir múltiplas verdades. 
Este argumento é falso. Quando um filósofo afirma que todo conhecimento é relativo, ele deixa de 
reconhecer que seu próprio princípio é relativo [como o paradoxo do mentiroso] e, portanto, falso. 
PILATI, Ronaldo. Ciência e pseudociência.  São Paulo: Contexto, 2018, p. 21. Mas, doutro lado, 
argumenta Williamson que “onde nossas capacidades de discernimento são limitadas, o conhecimento 
requer uma “margem de erro””. SMITH, Nicholas J. J. Vagueness and degrees of truth. Oxford: Oxford 
University Press, 2013, p. 43. E, no caso, da lógica fuzzy, é justamente o que ocorre. 
965 MARINONI, Luiz Guilherme. Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 66-7. No mesmo sentido, Oliveira e Mitidiero: “O sistema jurídico 
brasileiro pauta-se pela procura de um máximo possível de aproximação da verdade. Trata-se de 
pressuposto ético inafastável da conformação de nosso processo justo”. OLIVEIRA, Carlos Alberto 
Álvaro de. MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. 2 ed. v. 2. São Paulo: Atlas, 2012, p. 57. 
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aleatoriedade, mas pela simples falta de conhecimento. Essa incerteza epistêmica é 

substancialmente diferente daquela porque, pelo menos em princípio, pode ser 

reduzida com o uso de evidências.  A questão de como e de quando utilizar a evidência 

na técnica decisória é o foco da teoria de Bayes, que cuida de transformar 

observações em conhecimento, como detalhado no capítulo 2 deste texto.966 

De toda forma, na causalidade possibilística até mesmo as “suspeitas de 

perigo” (as possibilidades) são consideradas no cálculo de ponderação existente 

“entre o valor a proteger e os direitos a sacrificar”.967 

 Vem daí a utilidade dos sistemas especialistas968 que fazem parte da lógica 

 
966 MATTHEWS, Robert. As leis do acaso: como a probabilidade pode nos ajudar a compreender 
a incerteza. Tradução George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 147-51. 
967 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.257. No embate entre benefício presente e prejuízo 
futuro constata-se, por vezes, a possibilidade de se estar criando uma antítese do pacto intergeracional, 
despontando o egoísmo e o hedonismo referidos em tópico específico.  No partícula, com razão Gomes: 
“A comunidade em geral (e os políticos em particular) tende a formular um julgamento sobre a 
aceitabilidade dos riscos por recurso a um balanceamento entre o alegado potencial lesivo dos seus 
efeitos e as vantagens dos mesmos para o seu bem-estar imediato, nomeadamente para manutenção 
dos seus hábitos de vida. O caráter difuso de certos riscos, a deficiente ou contraditória informação 
sobre outros, a incidência prioritária ou exclusiva do risco sobre bens naturais, a distância temporal do 
pico do risco relativamente ao período de vida da geração presente e da subsequente, mas  sobretudo 
a acomodação social a certos riscos  - estes e outros fatores de ponderação condicionam a análise 
racional do potencial lesivo do risco. GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto 
autorizativo concretizador de deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, 
p.160. Ainda em relação à equação risco-benefício, há de haver, também é certo, um espaço para o 
risco residual, isto é, para aquele risco que não pode ser excluído com absoluta certeza, mas que deve 
ser tolerado, seja em razão da baixa expectativa de danosidade, seja pelo diminuto efeito de uma 
danosidade provável. Este risco residual compõe o preço civilizacional. Daí afirmar Gomes caber à 
Administração realizar a ponderação mais adequada e equilibrada possível dos interesses em 
presença, de acordo com o princípio da proporcionalidade. A prevenção dos riscos é sempre 
contingente, é sempre uma prevenção na medida do possível. Os tribunais, sob pena de se tornarem 
“censores da civilização”, não podem substituir a ponderação valorativa realizada pela Administração 
no âmbito de suas competências de prevenção dos riscos, devendo limitar-se a exercer um controle de 
plausibilidade”.  GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de 
deveres de proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de 
doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.266. Não há, no ponto, como concordar 
com a autora. A pergunta a se fazer é esta: por que a Administração Pública se encontra apta a efetuar 
uma “ponderação valorativa” e o Poder Judiciário, em princípio menos cambiante ao sabor da ideologia 
política do dia, não? Ademais, o que diferencia esta “ponderação valorativa” da avaliação final realizada 
pelo juiz quando do “controle de plausibilidade”? 
968 Sistemas especialistas incorporam informações (lembre-se que o valor da informação é definido 
como a melhora esperada na utilidade, em comparação com a tomada de uma decisão sem a 
informação) de utilidade e por isso possuem capacidades adicionais em comparação com sistemas de 
inferência puros. Conforme Russel e Norvig, além de tomar decisões, tais sistemas são capazes de 
utilizar o valor da informação “para decidir as perguntas a serem feitas, se houver; podem recomendar 
planos de contingência e podem calcular a sensibilidade das suas decisões a pequenas mudanças nas 
avaliações de probabilidade e utilidade”. RUSSEL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 
Tradução Regina Célia Simille. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p.555. 
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fuzzy, até porque é preciso “evitar uma responsabilidade meramente ‘suspeita’ ou 

‘presumida’ (tutelando também os potenciais lesantes) e garantir a certeza e 

segurança jurídicas quanto à repartição e suportação dos riscos em sociedade”.969 E 

é esta, justamente, uma das maiores vantagens na utilização da lógica difusa para a 

tomada de decisões, ou seja, a possibilidade de controle de seu conteúdo a partir da 

publicidade de suas justificações verdadeiras, e não apenas aparentes.970 

Fique claro: a causalidade possibilística qualificada pela lógica fuzzy é aplicável 

quer se trate de dano ecológico puro (restrito) ou ampliado (difuso), ou quando se 

restrinja à reparação do dano individual (microbem ambiental). Também incide nas 

hipóteses de reparabilidade direta (individual próprio e individual homogêneo) ou 

indireta (quando violados interesses difusos e coletivos, isto é, em defesa do 

macrobem ambiental). Por fim, estende-se igualmente sobre danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais.971 Portanto, a técnica empregada será a mesma, 

independentemente do bem ou interesse jurídico protegido. 

Os tribunais brasileiros vêm aplicando, há tempos, técnicas probabilísticas em 

seus julgados, como destacado no primeiro tópico deste capítulo. Todavia, sem o dizer 

abertamente, têm igualmente decidido, a depender da importância e extensão do 

“thema decidendum”, com alicerce na técnica possibilística. 

Assim, por exemplo, entendeu o Tribunal Regional da 5ª Região que a “simples 

eventualidade de dano ou impacto ambiental já autoriza o manejo da ação civil pública, 

não sendo necessária a preexistência de dano”.972 Da mesma forma decidiu o Tribunal 

 
969 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 23. Mas não se confunda a fuzzy com a teoria dos valores 
extremos, descrita por Stuart Coles.  Esta última “lida com o tipo de evento severo, raro, que em nada 
se parece com qualquer coisa que já se tenha visto antes. É utilizada para predizer os piores dos piores 
cenários, desde enchentes e terremotos até incêndios florestais e perdas em segundos. É a ciência do 
“muito improvável””, ao passo que a fuzzy constitui a ciência do possível. KUCHARSKI, Adam. A 
ciência da sorte. A matemática e o mundo das apostas: de loterias e cassinos ao mercado financeiro. 
Tradução George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p.87. 
970 AARNIO, Aulis. ATIENZA, Manuel. LAPORTA, Francisco J. Bases teóricas de la interpretación 
jurídica. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2010, p. 32 e 68. O tema foi abordado no tópico 
anterior. 
971 A classificação do dano ambiental em três pontos é fornecida por Leite, afirmando que este se 
pode analisar em relação: (I) à amplitude do bem protegido, (II) à reparabilidade e ao interesse 
envolvido e (III) à extensão do dano. LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. 2 ed. rev, atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 100.  
972 TRF 5, 2ª Turma, Apelação Cível n. 147846, DJ de 25/08/2000. Uma nota de natureza processual 
importantíssima merece aqui ser destacada, respeitante à coisa julgada “secundum eventus 
probationis”. A legislação brasileira que regulamenta a ação civil pública, aparentemente contrariando 
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de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao afirmar aplicável o princípio da 

precaução em face de “empreendimento com potencial de dano ambiental”, 

asseverando, quando da discussão do argumento da parte que invocava o direito à 

propriedade, ao desenvolvimento e à liberdade econômica,  que uma crise não se 

resolve com outra crise, “esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A 

fatura econômica não pode ser resgatada com a saúde humana nem com a 

deterioração ambiental para esta e para futuras gerações”.973 Também o Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina trilhou esse caminho ao determinar a demolição 

de construções clandestinas para a proteção do meio ambiente (parque ecológico), 

afirmando categoricamente ser desnecessária a constatação de dano efetivo para a 

invocação de medidas repressoras, preventivas e precaucionais, bastando a “ameaça 

 
a sistemática da coisa julgada e, como isso, o princípio da segurança jurídica, permite a rediscussão 
de temas em processos cuja sentença declarar improcedente o pedido autoral por insuficiência de 
provas. Assim a Lei n. 7.347/1985: “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites 
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova”. Surgem daí dois questionamentos curiosos: pode essa mesma 
excepcionalidade ser utilizada como parâmetro nas ações de responsabilidade civil ambiental, entre 
particulares?  Quantas ações ambientais foram repropostas no Brasil pelo Ministério Público ou por 
outro legitimado a partir da evidência de novas provas?  
973 “Agravo de instrumento. Direito público. Ambiental. Empreendimento com potencial de dano 
ambiental. Aterramento de recursos hídricos. Princípio da precaução. Em se tratando de direito 
ambiental, mister atentarmos aos princípios aplicáveis à espécie, mormente da precaução e da 
prevenção. Embora ambos objetivem a proteção do meio ambiente, diferem porquanto este último é 
aplicável quando houver conhecimento científico dos riscos ao meio ambiente, ao passo que o primeiro, 
de origem alemã, se aplica na inexistência de certeza científica quanto ao dano e à sua extensão. 
Grosso modo, a prevenção se dá ante perigo concreto, conhecido, enquanto a precaução ocorre diante 
de risco potencial. Inexistente nos autos prova da existência de margem segura de exploração. 
Destarte, somente após a perícia técnica é que será possível conhecer a área segura para exploração, 
afastando-se o potencial risco ambiental, de modo que, por ora, permanece a situação de incerteza a 
atrair incidência do princípio da precaução. Negaram provimento ao recurso. Unânime. Em se tratando 
de direito ambiental, mister atentarmos aos princípios aplicáveis à espécie, mormente da precaução e 
da prevenção. Embora ambos objetivem a proteção do meio ambiente, diferem porquanto o princípio 
da prevenção seja aplicável quando houver conhecimento científico dos riscos ao meio ambiente, ao 
passo que o princípio da precaução, de origem alemã, se aplica na inexistência de certeza científica 
quanto ao dano e à sua extensão. Grosso modo, a prevenção se dá ante perigo concreto, enquanto a 
precaução ocorre diante de risco potencial. (...) Princípio 15 da declaração do rio (eco 92), o qual 
consagrou o princípio da precaução: com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 
ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada 
como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 
ambiental. Corroborando com as razões expendidas, colaciono trecho de voto proferido pela ministra 
Carmen Lúcia no julgamento da adpf 101: nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o 
desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais, nos quais a crise econômica 
mundial provoca crise social, pelas suas repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas 
ela não se resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela desobediência à 
constituição. Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise econômica com a criação de 
outra crise, esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser 
resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental para esta e para futuras gerações”. 
TJRS, 2ªCC, AI 70061893921, DJ 02/04/2015. 
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para justificar a via processual, com a qual se afasta possível irreparabilidade”.974  

Ficou aí consagrado o princípio responsabilizatório-precaucional, a justificar a 

ação efetiva do Poder Judiciário, mas ainda sem a qualificação (controlabilidade dos 

fundamentos pela utilização dos sistemas especialistas, em decisões que levem em 

consideração causalidades parciais, verdades concorrentes e incertezas científicas) 

conquistada com a incorporação da lógica difusa ao processo decisório. 

Percebe-se, por aí, o esforço maiúsculo levado a termo para densificar de forma 

consistente o comando incrustado na Carta Maior de preservação do meio ambiente, 

valendo lembrar que, a fim de evitar a erosão da consciência constitucional, 

robustecem a defesa ambiental os princípios da proibição de retrocesso e da proibição 

de proteção insuficiente.  

Doutrina e tribunais, então e assim, acabam por confirmar que, com o propósito 

de reagir aos efeitos da nova danosidade ambiental, foram se ampliando os marcos 

 
974 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS - DEMOLIÇÃO PARA PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE - PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA DO PERI - CITAÇÃO DOS CÔNJUGES 
DESNECESSIDADE. Na ação civil detonada para proteção ao meio ambiente não é necessária a 
citação dos cônjuges dos demandados, por não versar sobre qualquer das hipóteses previstas no § 1º, 
do art. 10, do CPC. PROCESSO CIVIL - INSTRUÇÃO - DISPENSA DE PROVA PELA PARTE - 
JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE INEXISTENTE. A parte que desejar produzir prova deverá 
requerê-la e demonstrar sua imprescindibilidade, não lhe sendo lícito postular nulidade do processo em 
face do julgamento antecipado proferido por ter a parte contrária desistido das provas que requerera. 
Não há cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e 
de fato e os aspectos decisivos da causa estão suficientemente demonstrados documentalmente, não 
se justificando a realização de audiência. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARQUE MUNICIPAL DA LAGOA 
DO PERI - CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS EM ÁREA NON AEDIFICANDI - DEMOLIÇÃO PARA 
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - DESNECESSIDADE DE DANO EFETIVO - INDENIZAÇÃO NÃO 
DEVIDA - DIREITO À IGUALDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. A 
ação civil pública é o instrumento adequado à proteção ao meio ambiente (assim como ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico), utilizado não só para 
reprimir como para impedir danos ao mesmo ambiente, não exige prova de dano efetivo, mas apenas 
sua probabilidade; basta ameaça para justificar a via processual, com a qual afasta-se possível 
irreparabilidade. Na proteção ao meio ambiente não se requisita tombamento patrimonial ou 
dominialidade pública como condição da ação, mas apenas a existência de interesse público na sua 
preservação. Da mesma forma, basta a probabilidade de dano (visa impedir), não sendo lógico esperar 
sua ocorrência para depois reprimi-lo. Havendo limitação ao direito de construir em área de preservação 
permanente e declarada non aedificandi, qualquer obra clandestina (entendendo-se por tal a que for 
feita sem prévia aprovação do projeto ou sem alvará de licença) deve ser imediata e sumariamente 
embargada pela Administração que pode, na esfera de seu poder de polícia, efetivar sua demolição. "A 
tolerância com edificações clandestinas em áreas de preservação permanente fará com que, 
estimulados pelo uso de meios retardatários da execução da liminar demolitória, nas violências contra 
o meio ambiente sejam perpetradas, em prejuízo de toda a comunidade" (AI n. 96.001089-0, Capital, 
Des. Eder Graf). A demolição de obra clandestina levantada em área de preservação permanente não 
acarreta direito a qualquer reparação ou indenização, nem fere o direito à igualdade em face de outras 
eventuais clandestinidades, pois todos são iguais perante a lei para cumpri-la e por ela serem tutelados, 
jamais para descumpri-la”. TJSC. Apelação cível n. 98.000924-3, da Capital. Relator: Des. Nilton 
Macedo Machado. Julgado em 19/05/1998. 
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causais, disso tudo resultando a necessidade de criação de uma verdade mais bem 

justificada, sindicável, baseada numa sólida cultura da interpretação do alcance da 

norma constitucional-ambiental, a estremar  adequadamente o seu conteúdo para que 

não se acabe promovendo, absurdamente, a “ilegalidade do próprio sistema jurídico” 

(systemunrecht).975 

Por fim, sobre a teoria da incerteza de Heisenberg, que compõe um dos eixos 

centrais deste texto, comenta Mlodinow que Bohr (com quem Heisenberg fora 

trabalhar muito jovem), ao estudar a física quântica, possuía uma tal intuição que 

parecia manter uma espécie de “linha direta com Deus”. É claro, anota Mlodinow, que 

os fracassos não fazem parte da exitosa história das descobertas.976  

Também assim ocorre com a ciência do Direito, notadamente no que tange aos 

domínios da responsabilidade civil. Muito tempo foi investido e enorme discussão se 

deu até a aceitação, por exemplo, da teoria objetiva, do risco- atividade ou do risco 

integral, da causalidade alternativa ou da gradativa incorporação da causalidade 

probabilística ao direito de danos. E nada sucedeu sem rusgas profundas.  

O jovem Heisenberg, no primeiro terço do século passado, observou que a 

teoria de seu mentor Bohr se baseava na física clássica, quer dizer, em valores 

matemáticos outorgados a propriedades como posição e velocidade orbital do elétron, 

próprios do mundo dos objetos pensado por Newton.977 O universo atômico, porém, 

não permite essa observação, o que fez com que Heisenberg substituísse as leis do 

movimento, dando origem à mecânica quântica, na qual as órbitas dos elétrons 

encontram-se além do alcance da observação.978 Criou-se, paradoxalmente, uma 

teoria da incerteza que é capaz de explicar (sem demonstrar) o mundo infinitesimal. 

Então, “à medida que a teoria quântica passou a ser entendida, ficou claro que no 

mundo quântico não há certezas, apenas” possibilidades.979  

 
975 DIMIULIS, Dimitri. O caso dos denunciantes invejosos. 11 ed., 2 tiragem. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 57. 
976 MLODINOW, Leonard. De primatas a astronautas: a jornada do homem em busca do 
conhecimento. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p.318. 
977 MLODINOW, Leonard. De primatas a astronautas: a jornada do homem em busca do 
conhecimento. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p.321. 
978 MLODINOW, Leonard. De primatas a astronautas: a jornada do homem em busca do 
conhecimento. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p.323. 
979 MLODINOW, Leonard. De primatas a astronautas: a jornada do homem em busca do 
conhecimento. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p.333. O autor utiliza a 
expressão “probabilidades”, mais consentânea com a teoria da causalidade probabilística. Uma vez 
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As regras do determinismo (também utilizadas ao Direito) fundamentam a 

ciência newtoniana (a ideia de que um evento causa o seguinte), “mas a teoria 

quântica nos diz que, em essência [no nível atômico], o mundo não é determinístico, 

que o estado presente do universo não determina eventos futuros (ou passados), mas 

apenas a probabilidade [possibilidade] de ocorrer um dos muitos futuros 

alternativos”.980  

Será este, também, o destino reservado à causalidade precaucional-ambiental-

possibilística qualificada pela lógica fuzzy aqui proposta, ou tratar-se-á apenas de 

mais uma alegria fáustica, como advertido no início deste ponto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
que as ideias de Mlodinow foram emprestadas ao texto, e como há efetiva proximidade entre os 
conceitos de Heisenberg e a teoria das possibilidades de Zadeh, optou-se por modificar a palavra 
“probabilidades”, substituindo-a por “possibilidades”, delimitando a citação entre aspas para destacar a 
alteração operada no escrito original. 
980 MLODINOW, Leonard. De primatas a astronautas: a jornada do homem em busca do 
conhecimento. Tradução Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, p.333. Aqui também é 
ressalvada a opção assumida, mais adequada ao presente estudo, colocando-se a expressão 
“possibilidade” entre colchetes. 
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CONCLUSÕES 
 

O momento conclusivo proporciona sentimentos contraditórios de regozijo e 

apreensão. O primeiro, por significar a oportunidade de compartilhar anos de estudo 

e construção de ideias. O segundo, por temer que a síntese eventualmente imperfeita 

empobreça conceitos e abstrações, empalidecendo reflexão e esforço. 

Esta é uma tese que investiga o direito ambiental. Também anatomiza, e muito, 

a responsabilidade civil. E o faz optando por abordar o diálogo entre ambos, ambiente 

e responsabilidade, através de uma ótica singular. Na verdade, por duas: a 

probabilidade (tomando de empréstimo as noções de perda de oportunidade) e a 

possibilidade (buscando em Zadeh a justificativa dogmática para a controlabilidade 

decisional, para inferências e definição dos graus de pertinência). Mas não só. O 

percurso inclui mergulhos pelos insondáveis domínios da lógica (tradicional e não 

convencional, como a paraconsistente) e da estatística, apresentando ligações 

inimagináveis hauridas da confluência entre geometria euclidiana, filosofia e direito.981 

 No percorrer e edificar de todo o trajeto, percebeu-se que a noção de incerteza, 

assumida em sua forma mais estendida, perpassou boa parte do texto podendo o 

fenômeno, tão característico de nosso tempo contingente, ser explicado também pelo 

ruir das velhas identidades essas que, por tantos séculos, estabilizaram o mundo 

social. A fragmentação do indivíduo moderno e de sua paisagem cultural fez eclodir 

um processo mais amplo de mudanças, estiolando as regularidades que forneciam ao 

ser humano uma ancoragem estável.982 

 Compreendeu-se no caminho, também, que é a narrativa ambiental a que pode 

fornecer significado e importância à existência humana, “conectando nossa vida 

 
981 Como mencionado no capítulo 2, “a procura atávica por estabilidade encontrou na matemática 
adequado ambiente às ingentes necessidades argumentativas requeridas pela filosofia. Com efeito e 
de forma ilustrativa, a geometria euclidiana, isto é, o estudo das formas no espaço, trouxe explicação 
suficiente às inquietações e dúvidas que cercavam linhas paralelas e perpendiculares, triângulos e 
outras figuras geométricas, conservando seus axiomas e teoremas por aproximadamente 2.300 anos. 
O impacto da certeza matemática fez-se sentir na filosofia. No final de século XIX, fundadas dúvidas 
surgiram acerca da imutabilidade dos saberes euclidianos, não mais inspirando o autor de “Os 
Elementos” inabalável reverência. Com Hilbert deu-se o irromper das geometrias não-euclidianas, 
seguindo-se a possibilidade de lógicas diferentes da clássica”. 
982 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.3 ed. - Rio de Janeiro: DP&A, 1999, 
p.7. 
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cotidiana com um destino que preexiste a nós e continua existindo após nossa morte”. 

983 Por tal razão se diz, de forma quase automática e irrefletida, ser o direito ambiental 

tão marcadamente intergeracional. 

 Tecnologia é outra expressão que habita incontáveis páginas deste escrito. 

Para explicar sua extensão e prestígio, pode-se recorrer à conhecida metáfora do 

relógio. Afirma-se que, desde a sua invenção, no final do século XIII, o relógio 

mecânico passou a ser visto como síntese de ordem e harmonia do mundo.984 Por 

isso a obsessão do direito pelo determinismo, a busca pelo estável, pelo cognoscível, 

o irrefreável desejo pelo conhecido, mensurável e compreensível. Enfim, o direito 

ensinado é o resultado do encantamento e da procura pelo que pode ser padronizado. 

 A análise do fenômeno da danosidade ambiental985 foi cromatizado, neste 

trabalho, pelo robusto e, por vezes, vulgarizado princípio da dignidade humana, este 

que inspira um sentir e um operar comuns, no curso de uma existência com dimensão 

ética, constatada pela percepção da existência do outro, o que remete ao problema 

da verdade986, aqui também explorado, especialmente quando tratado pelo seu viés 

científico, transitório, à feição de Popper. Verificou-se, no particular, o “potencial 

destrutivo de uma sociedade que se desenvolve apenas através da equação 

econômica de ganhos presentes”, o que limita as chances de construir-se uma vida 

melhor.987  

É possível apurar que as questões éticas que pululam o espaço ecológico têm 

 
983 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.3 ed. - Rio de Janeiro: DP&A, 1999, 
p.52. 
984 “Deus era concebido como um relojoeiro e o funcionamento do relógio mostrava a importância do 
cumprimento do próprio papel e da obediência ao comando do sistema; por associação, isso se tornou 
uma metáfora da proficiência da monarquia absoluta.” HENRY, John. A revolução científica e as 
origens da ciência moderna. Tradução Maria Luiza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p.100. 
985 “Pertencemos a um tipo de espécie de vida breve. Nossos primos já estão todos extintos. E nós 
causamos danos. As mudanças climáticas e ambientais que deflagramos foram brutais, e dificilmente 
nos pouparão. Para a Terra, será um pequeno clique irrelevante, mas penso que não passaremos 
incólumes por ele. Talvez sejamos sobre a Terra a única espécie consciente da inevitabilidade de nossa 
morte individual: temo que em breve nos tornaremos também a espécie que conscientemente verá 
chegar o próprio fim, ou pelo menos o fim da própria civilização”. ROVELLI, Carlo. Sete breves lições 
de física. Tradução Joana Angélica d´Ávila Melo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015, p.86. De acordo com 
Harris Memel-Fote, citado por Eco e Martini, o comportamento no mundo ocidental tem sido 
cosmofágico, isto é, tende a devorar o universo. ECO, Umberto; MARTINI, Carlo Maria. Em que creem 
os que não creem? 4 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.30. 
986 ECO, Umberto; MARTINI, Carlo Maria. Em que creem os que não creem? 4 ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2000, p.75, 83 e 153. 
987 PETERS, Arno. STAHMER, Carsten. DIETERICH, Heinz. FRANCO, Raimundo. Fim do 
capitalismo global – o novo projeto histórico. São Paulo: Xamã, 1998, p.11.  
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influenciado enormemente o agir conforme o direito, incentivando a criação de novas 

técnicas responsabilizatórias, especialmente na sua tendência precaucional. Sem 

menoscabo ao antropocentrismo que singulariza a vida atual, que bem se pode 

representar pelo idealismo de Schelling – o homem como o pináculo da natureza, “o 

ponto máximo onde a realidade toma consciência de si mesma” –, o certo é que do 

ponto de vista de “nosso saber sobre o mundo natural, essa  ideia [hoje] nos faz 

sorrir”.988 

O universo tesarac e caótico criado pelo homem contemporâneo, influenciado 

pela profunda revolução identitária que aparentemente ultrapassou a segunda metade 

do tabuleiro, quer dizer, que alcançou o espaço do incompreensível, está em busca 

de novos padrões e regularidades989 que talvez não mais existam. Enfim, quer-se 

estabilidade e perspectiva de porvir, mas o que se tem é incerteza e fluidez. Assim 

também se dá com as ciências, inclusive com a ciência jurídica. 

A responsabilidade civil clássica, sob tais influxos, mostrou suas fraturas 

estruturais. Organizada para um mundo estável, lento e previsível, desenvolveu-se 

em torno da noção de culpa, criada para resolver demandas pouco complexas, 

intersubjetivas, situadas no âmbito individual. Portanto, deixou o direito da 

responsabilidade civil de atender porções significativas desses “novos danos”990, não 

só porque as relações humanas ficaram mais conflituosas, mas também em razão de 

ter o ocidente assumido uma postura marcadamente socializante do direito e, 

portanto, intolerante com a situação da vítima não indenizada. 

Para fazer frente ao frenesi decorrente, estudou-se na primeira parte da tese a 

estrutura da responsabilidade civil – dano, violação de um bem jurídico protegido, ato 

ilícito, nexo de causalidade e nexo de imputação –, apresentando-se o primeiro 

desses elementos (o dano) como efetivamente medular. O problema enfrentado aqui 

diz respeito, porém, ao conceito de dano, uma vez que é voz corrente a não 

 
988 ROVELLI, Carlo. Sete breves lições de física. Tradução Joana Angélica d´Ávila Melo. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2015, p.75. 
989 GIUSTI, Paulo. História ilustrada do xadrez. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.  
990 Para Luís Gómez, pode-se afirmar que qualquer situação lesiva que gera consequências no 
patrimônio do sujeito pode ser considerada como um dano, o qual poderá manifestar-se em diferentes 
formas, segundo os direitos ou interesses que resultem afetados. GÓMEZ, Luís Felipe Girardo. La 
pérdida de oportunidade en la responsabilidad civil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2011, p. 24. 
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indenização do prejuízo meramente aleatório ou hipotético. 

Situa-se a perda da chance, precisamente, entre o catálogo das técnicas 

destinadas ao aprimoramento da intensidade ressarcitória, com a particularidade de 

tratar de eventos aleatórios, dizendo alguns que se trata de teoria que alberga dano 

novo: a chance perdida. 

Nesse caminho, viu-se que, diferentemente do que se dá na danosidade 

comum, há situações nas quais se exige maior delicadeza para perceber a desvalia 

ressarcível. No caso da oportunidade arruinada, para respeitável corrente doutrinária, 

o dano não se confunde com o resultado final esperado pela vítima residindo, ao 

revés, na chance em si mesma considerada. Essa, a oportunidade destruída pelo agir 

(ou, eventualmente, pelo omitir) do lesante é que configura o dano. A chance 

indenizável, diz-se por fim, deve ser real e séria. Patenteada, então, a confinidade 

entre incerteza (risco) e perda da oportunidade. 

Constatou-se igualmente que a teoria da oportunidade perdida encontra pleno 

acolhimento em relação à danosidade ambiental, quer se entenda como chance 

extraviada às gerações atuais, quer se perceba como oportunidade obliterada às 

gerações futuras. Nestas hipóteses, o fio condutor para a delimitação 

responsabilizatória reside na probabilidade de o fato atingido pela chance suprimida 

se concretizar. Daí falar-se em causalidade probabilística. Aqui, via de regra, verificou-

se que a responsabilização civil atua ex post facto, entrando em cena sua função mais 

difundida, que é ressarcir o dano. Para tanto, e nos limites expostos, mostra-se a teoria 

da chance arruinada bastante apropriada à satisfação (ao menos parcial) do lesado, 

deslocando-se o objeto da reparação, convertendo-se a incerteza, nos chamados 

casos contingentes, em elemento da própria reparação. 

Demonstra o texto, todavia, não admitir a teoria da oportunidade perdida que 

se resolvam os problemas de prejuízo ambiental pela lente preventiva ou 

precaucional, quer dizer, não se pode invocar a teoria da perda da chance em 

prospecção. Falta-lhe fundamento teórico e aplicabilidade prática para tanto. 

Ao depois e por isso, a fim de alcançar o efeito preventivo-precaucional 

característico do direito ecológico, revelou a investigação ser necessário guiar-se 

pelos espinhosos caminhos da causalidade, cuja origem remonta ao direito penal. Sua 
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justificativa filosófica, restou colorido, encontra-se no conjunto das condições sine qua 

non.  Condição e causa foram, portanto, bem distinguidas. “Causa” é uma condição 

qualificada e “condição”, de seu lado, é tudo aquilo que concorre para que o 

acontecimento se dê.  

Ainda na esfera de atuação da teoria da perda da chance verificou-se, 

consequentemente que, por vezes, o tema desafia não apenas as questões relativas 

ao alcance da noção de dano, havendo também a contaminação pelo flanco causal, 

como amiúde ocorre quando em pauta eventual erro médico, ocasião na qual, por 

exemplo,  os fatos se desenrolam até o seu final (morte do paciente), não havendo 

falar em interrupção abrupta dos acontecimentos por ato do lesante. Nestes casos, 

parece ocorrer uma discutível partição do nexo causal – em que pese a enorme 

resistência dos que defendem sua unicidade.  

A pouco e pouco, introduziu-se no debate a poderosa noção de risco, capaz de 

objetivar responsabilidades, afastando da controvérsia discussões intermináveis 

acerca da culpa do lesante, não raras vezes suficiente para determinar a indevida 

improcedência de demandas e o consequente desprestígio dos órgãos aplicadores da 

lei. 

A incerteza e ductilidade peculiares à época atual fizeram com que se 

precipitasse a prevenção, que deixou de ser uma prevenção de “simples perigos” 

(conhecidos, previsíveis e, portanto, pertencentes ao campo da probabilidade) para 

se transformar numa prevenção de riscos (imprevisíveis, impensáveis e, então, 

alcançados pela teoria da possibilidade, tese axial aqui desenvolvida).991  

A tonalização emprestada pela reconhecida fundamentalidade do direito 

ambiental veio plasmar a base para a repaginação da tábua valorativa que permeia a 

responsabilidade civil contemporânea. Disso emergiram novas paletas ressarcitórias, 

também sob o influxo deste "imperativo social da reparação".992 

 Com essa inspiração, e observando a insuficiência dos conhecidos 

 
991 ZORZETTO, Silvia. Concepto de riesgo y principio de precaución. Santiago: Ediciones Olejnik, 
2018, p.15. 
992 Expressão criada por Yvonne Flour, conforme SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da 
responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas 
Editora, 2007, p. 74.  
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instrumentos jurídicos responsabilizatórios, justificou-se no texto o surgimento de uma 

“escola jurídica bayesiana”, com forte repercussão no direito da responsabilidade civil 

e, em particular, na doutrina que adjudica ao instituto ressarcitório uma função 

preventiva, com a expectativa de evitar danos futuros. A função preventiva, sob a ótica 

da causalidade, exige que os agentes envolvidos saibam ex ante a decisão que sobre 

suas ações adotaria um julgador.  

 A fim de densificar o argumento nuclear aqui advogado, que torna centrais as 

funções preventivas e precaucionais no âmbito da responsabilidade civil ambiental, 

demonstrou-se a necessidade lógica de abandonar o princípio aristotélico do 

pensamento válido denominado “terceiro excluído” (os outros dois são o princípio da 

identidade e o princípio da não-contradição). Por este princípio, não existe meio termo 

entre os dois valores extremos de verdade e falsidade. Assim, se a expressão não 

pode ser provada falsa, então ela é considerada verdadeira.  Apontou-se, ainda, que 

a definitividade da equação lícito/ilícito faz parte indissociável do clássico direito de 

danos, fincando raiz exatamente neste princípio apresentado pelo estagirita, o que o 

torna impeditivo à adoção de verdades parciais, contingentes, acidentais e, pois e 

principalmente, obscurece a exequibilidade de medidas que impeçam a ocorrência do 

dano, aspecto fulcral ao moderno direito ambiental. 

A precaução, mais sutil do que a prevenção, ocupa-se dos riscos abstratos 

existentes, precisamente, em contextos de incerteza científica993 quanto às 

“informações que envolvam a sua probabilidade de ocorrência futura ou os possíveis 

efeitos decorrentes de sua concretização”.994  

Para emprestar efetividade ao princípio da precaução e, com isso, evitar a 

ocorrência do dano “apenas” possível, foi construída solução original, edificada com o 

auxílio da lógica fuzzy, parte do núcleo duro da pesquisa. De fato, diante de tantas 

incertezas (envolvendo os lesantes, os lesados, os nexos causais e, por vezes, a 

 
993 “Em algumas jurisdições nacionais, o princípio da precaução é bem estabelecido como um princípio 
jurídico ambiental e de saúde pública. Outras jurisdições reconhecem esse “princípio” apenas como 
uma abordagem ampla para orientar a tomada de decisões ambientais.   Se o princípio da precaução 
for aplicado nos casos de incerteza científica, seu efeito jurídico é aberto à interpretação extensiva”. 
BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade. Transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.66. 
994 CARVALHO, Délton Winter de. DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013, p.37-8, 40. 
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própria ocorrência do dano e seus efeitos), foi preciso adotar fundamento lógico capaz 

de trabalhar com raciocínios aproximados, ocupando-se da ambiguidade e imprecisão 

em situações de risco de dano potencial (ou dano ambiental futuro). 

Logo, como a função civil-responsabilizatória-ambiental passou de ressarcitória 

à preventiva-precaucional viabilizou-se, pela lógica fuzzy, a introdução de um conceito 

inusual – a causalidade possível –, responsável por induzir juízos aproximativos 

fundados nas noções de inferência plausível e pertinência, aptas a acerar a aplicação 

de esquemas precaucionais, imprescindíveis à renovação teórica do extenso 

conteúdo envolvido no conceito de proteção ambiental.  

Vale ainda registrar a inexistência, seja na literatura, seja na jurisprudência, de 

qualquer referência expressa à aplicação da teoria da possibilidade à luz da lógica 

fuzzy à responsabilidade civil-ambiental. 

O objetivo geral da investigação, por fim, consistente na análise da aptidão das 

técnicas da probabilidade (perda da chance) e da possibilidade (lógica fuzzy) como 

forma auxiliar de proteção ambiental, especialmente na perspectiva das funções 

preventiva e precaucional do direito da responsabilidade civil, foi exaustivamente 

explorado  na Tese, assim como os objetivos específicos. Neste ponto, após  

apresentar a linha temporal-evolutiva da responsabilidade civil, demonstrou-se 

necessitar o direito de danos de ajustes que o habilitem a enfrentar a discussão dos 

conflitos ambientais (danosidade difusa e protraída no tempo, dificuldade probatória e 

de caracterização do laço causal, complexidade na identificação dos lesantes e, por 

vezes, dos próprios lesados). Confirmou-se a plena aplicabilidade da técnica da perda 

da chance como método ressarcitório de danos ambientais, abordando-a pela face da 

causalidade parcial. Da mesma forma e na sequência introduziu-se, após análise 

detalhada da estrutura das lógicas clássicas e não-clássicas, o conceito de lógica 

fuzzy como mecanismo  auxiliar na resposta aos danos ambientais, mas desde que 

incorporada a função preventiva, rectius, precaucional,  à técnica responsabilizatória.  

No mesmo sentido, respondendo aos questionamentos propostos quando da 

apresentação do projeto que antecedeu à Tese, conclui-se não ser possível 

compatibilizar inteiramente a clássica arquitetura do direito civil ressarcitório às 

necessidades coletivas decorrentes da complexidade dos tempos atuais, 

especialmente no que se refere à degradação ambiental sendo, de fato e então, 
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imprescindível à efetividade da proteção ambiental abrir-se a uma postura ecocêntrica 

também no que se refere à responsabilização civil, o que implica a assunção das 

técnicas e métodos nesta Tese desenvolvidos: direito responsivo, conglobamento e 

sistema hermenêutico-concretizador. 

Ao cabo e ao fim, enfatize-se novamente, a precaução qualificada pela lógica 

fuzzy, centro nervoso da Tese, não nega a incerteza. Pelo contrário, incorpora-a à 

decisão e mais, reconhece haver sempre uma margem de certeza possível, uma 

condição inicial para a edificação de um horizonte de verdades concorrentes.995 Com 

isso, afasta-se o arbítrio judicial e evita-se uma responsabilidade “meramente suspeita 

ou presumida”.996 E é esta, justamente, uma das maiores vantagens da utilização da 

lógica difusa para a tomada de decisões, isto é, a possibilidade de controle de seu 

conteúdo a partir da publicidade de suas justificações verdadeiras, e não apenas 

aparentes.997 

 Finalizando, faz muitos anos, antes mesmo da preparação deste texto, um livro 

em especial chamava a atenção pelo respeito, ousadia, sensibilidade e leveza com 

que propunha ver a obra de cinco grandes artistas. Para escrever “A grandeza 

humana”, Fayga Ostrower, como ela própria revela, criou a imagem de um tecido. Na 

tecelagem, comentava, “os fios longitudinais compõem a urdidura”, os “transversais 

formam a trama”. Assim, “diziam as antigas tecelãs que a urdidura é o destino que nos 

é dado, e que a trama é o livre-arbítrio, o conjunto de tudo o que fazemos, a cada dia”. 

Por isso arrematou, em feliz alegoria: “a vida é um tecido, resultado de nossas 

heranças com aquilo que escolhemos acrescentar de único e especial”.998 

 
995 GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de 
proteção do ambiente. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Dissertação de doutoramento 
em Ciências Jurídico-Políticas. Lisboa, 2007, p.150. 
996 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. 
Coimbra: Edições Almedina S/A, 2007, p. 23. Mas não se confunda a fuzzy com a teoria dos valores 
extremos, descrita por Stuart Coles.  Esta última “lida com o tipo de evento severo, raro, que em nada 
se parece com qualquer coisa que já se tenha visto antes. É utilizada para predizer os piores dos piores 
cenários, desde enchentes e terremotos até incêndios florestais e perdas em segundos. É a ciência do 
“muito improvável””, ao passo que a fuzzy constitui a ciência do possível. KUCHARSKI, Adam. A 
ciência da sorte. A matemática e o mundo das apostas: de loterias e cassinos ao mercado financeiro. 
Tradução George Schlesinger. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p.87. 
997 AARNIO, Aulis. ATIENZA, Manuel. LAPORTA, Francisco J. Bases teóricas de la interpretación 
jurídica. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeu, 2010, p. 32 e 68. O tema foi abordado no tópico 
anterior. 
998 OSTROWER, Fayga. A grandeza humana. Cinco séculos, cinco gênios da arte. Leonardo da 
Vinci, Rembrant, Goya, Cézanne e Picasso. Rio de Janeiro: Campus, 2003, p. XII. 
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Esta tese, que se espera não contenha pretensões excessivamente 

panglossianas, talvez possa contribuir na proteção da urdidura, daquilo que foi 

emprestado à humanidade e, quem sabe, colaborar para a confecção de uma trama 

que a dignifique e a resgate dela mesma ao tecer heranças e escolhas possíveis, 

transformando-a, de fato, em única e especial. 
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CONCLUSIONES 

El momento final proporciona sentimientos contradictorios de alegría y 

aprensión. El primero, porque significa la oportunidad de compartir años de estudio y 

construcción de ideas. La segunda, por temor a que la síntesis imperfecta 

eventualmente empobrezca conceptos y abstracciones, reflexión y esfuerzo.  

Esta es una tesis que investiga el derecho ambiental. También anatomiza, en 

gran medida, la responsabilidad civil. Y lo hace eligiendo abordar el diálogo entre el 

medio ambiente y la responsabilidad a través de una perspectiva única. De hecho, 

dos: probabilidad (tomando las nociones de oportunidad perdida) y posibilidad 

(buscando en Zadeh la justificación dogmática de la capacidad de control decisional, 

de las inferencias y la definición de los grados de pertinencia). Pero no solo. El curso 

incluye inmersiones a través de los insondables reinos de la lógica (tradicional y poco 

convencional, como paraconsistente) y estadística, presentando vínculos 

inimaginables con la confluencia de la geometria euclidiana, la filosofía y el derecho. 

En la construcción de todo el camino, se dio cuenta de que la noción de 

incertidumbre, asumida en su forma más extendida, pasó por gran parte del texto y el 

fenómeno, tan característico de nuestro tiempo contingente, también puede explicarse 

por el colapso de las viejas identidades que, durante tantos siglos, han estabilizado el 

mundo social. La fragmentación del individuo moderno y su paisaje cultural dio lugar 

a un proceso de cambio más amplio, interrumpiendo las regularidades que 

proporcionaron al ser humano un anclaje estable. 

También se entendió en el camino que es la narrativa ambiental la que puede 

dar significado e importancia a la existencia humana, "conectando nuestra vida diaria 

con un destino que preexiste para nosotros y continúa existiendo después de nuestra 

muerte". Por esta razón, se dice, casi automáticamente y sin pensar, que el derecho 

ambiental es tan marcadamente intergeneracional.  

Tecnología es otra expresión que habita innumerables páginas de este escrito. 

Para explicar su extensión y prestigio, se puede recurrir a la conocida metáfora del 

reloj. Desde su invención a fines del siglo XIII, se dice que el reloj mecánico fue visto 

como una síntesis del orden y la armonía del mundo. De ahí la obsesión del derecho 

con el determinismo, la búsqueda de lo estable, lo conocible, el deseo irreprimible de 
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lo conocido, medible y comprensible. Finalmente, la ley que se enseña es el resultado 

del encanto y la búsqueda de lo que se puede estandarizar. 

El análisis del fenómeno de la nocividad ambiental fue cromatizado en este 

trabajo por el principio robusto y, a veces, vulgarizado de la dignidad humana, que 

inspira un sentimiento común y opera en el curso de una existencia con una dimensión 

ética, verificada por la percepción de la existência del otro, que se refiere al problema 

de la verdad, también explorado aquí, especialmente cuando se trata por su sesgo 

científico transitório, como ensina Popper. En particular, se ha encontrado el "potencial 

destructivo de una sociedad que se desarrolla solo a través de la ecuación económica 

de los ingresos actuales", lo que limita las posibilidades de construir una vida mejor. 

Es posible que las cuestiones éticas que rodean el espacio ecológico han 

influido enormemente el actuar de acuerdo con el derecho, alentando la creación de 

nuevas técnicas de responsabilidad, especialmente en su tendencia precautoria.  

Indudablemente, para el antropocentrismo que singulariza la vida presente, que 

puede estar bien representado por el idealismo de Schelling - el hombre como el 

pináculo de la naturaleza, "el punto máximo donde la realidad se da cuenta de sí 

misma" -, el cierto es que desde el punto de vista de "nuestro conocimiento del mundo 

natural, esta idea [hoy] nos hace sonreír". 

El universo tesarac y caótico creado por el hombre contemporáneo, 

influenciado por la revolución de identidad profunda que aparentemente superó la 

segunda mitad del tablero, es decir, que ha alcanzado el espacio de lo incomprensible, 

está en busca de nuevos patrones y regularidades que ya no existen. Finalmente, 

desea estabilidad y  perspectiva futura, pero lo que tiene es incertidumbre y fluidez. 

Lo mismo ocurre con las ciencias, incluida la ciencia jurídica. 

La responsabilidad clásica bajo tales entradas mostró sus fracturas 

estructurales. Organizado para un mundo estable, lento y predecible, se ha 

desarrollado alrededor de la noción de culpa, creada para resolver demandas 

individuales ligeramente complejas, intersubjetivas. Por lo tanto, dejó el derecho de 

responsabilidad civil para abordar partes significativas de este "nuevo daño", no solo 

porque las relaciones humanas se volvieron más conflictivas, sino también porque el 

occidente adoptó una postura legalmente socializadora y, por lo tanto, intolerante con 
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la situación de la víctima no compensada. 

Para hacer frente al frenesí resultante, la primera parte de la Tesis estudió la 

estructura de la responsabilidad civil (daño, infracción de un bien legal protegido, acto 

ilícito, vínculo causal y vínculo de imputación), presentando el primero de estos 

elementos (daño) como eficazmente la médula espinal. Sin embargo, el problema que 

se enfrenta aquí se refiere al concepto de daño, ya que es voz común no compensar 

el daño meramente aleatorio o hipotético. 

La pérdida de oportunidades radica precisamente en el catálogo de técnicas 

para mejorar la intensidad compensatoria, con la particularidad de lidiar con eventos 

aleatórios. Algunos dicen que es una teoría que alberga nuevos daños: la oportunidad 

perdida. 

De esta manera, se encontró que, a diferencia de lo que ocurre en el daño 

común, hay situaciones en las que se requiere mayor delicadeza para darse cuenta 

de la devaluación reembolsable. En el caso de la oportunidad arruinada, a corrientes 

doctrinales respetables, el daño no debe confundirse con el resultado final esperado 

por la víctima, residiendo, a la inversa, en la oportunidad en sí misma considerada. 

Esto, la oportunidad destruida por el acto (o eventualmente la omisión) del 

lesionado es lo que configura el daño. La chance indemnizable, finalmente se dice, 

debe ser real y seria. Patentado, entonces, el confinamiento entre incertidumbre 

(riesgo) y pérdida de oportunidades. 

También se descubrió que la teoría de la oportunidad perdida se acepta 

plenamente en relación con el daño ambiental, ya sea que se entienda como una 

oportunidad perdida para las generaciones actuales o se perciba como una 

oportunidad desaprovechada para las generaciones futuras. En estas hipótesis, el hilo 

conductor para la delimitación responsable radica en la probabilidad de que se 

materialice el hecho alcanzado por el azar suprimido. De ahí hablar de causalidad 

probabilística. Aquí, como norma, se ha encontrado que la responsabilidad civil actúa 

“ex post facto”, y su función más extendida, que es compensar el daño, entra en juego. 

Con este fin, y dentro de los límites establecidos, se demuestra que la teoría 

del azar arruinado es bastante apropiada para la satisfacción (al menos parcial) de los 
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heridos, desplazando el objeto de reparación, haciendo que la incertidumbre, en los 

llamados casos contingentes, sea un elemento de propia reparación. 

Sin embargo, el texto demuestra que la teoría de la oportunidad perdida no 

puede aceptarse si los problemas de daño ambiental se resuelven a través de la lente 

preventiva o precautoria, es decir, no se puede invocar la teoría de la pérdida de 

oportunidades en  prospección. Carece de la base teórica y  aplicabilidad práctica para 

hacerlo. 

Posteriormente, y por lo tanto, para lograr el efecto preventivo-precautorio 

característico del derecho ecológico, la investigación ha demostrado que es necesario 

guiarse por los espinosos caminos de la causalidad, cuyo origen se remonta al 

derecho penal. Su justificación filosófica, que permanece coloreada, está en todas las 

condiciones “sine qua non”. La condición y la causa, por lo tanto, se distinguieron bien. 

"Causa" es una condición calificada, y "condición", por su parte, es todo lo que 

contribuye para al evento. 

Aún en el alcance de la teoría de la pérdida por casualidad, se descubrió que, 

a veces, el tema desafía no solo los problemas relacionados con el alcance de la 

noción de daño, pero también la contaminación por el flanco causal, como ocurre a 

menudo en la agenda del eventual error médico, en cuyo caso, por ejemplo, los 

hechos se desarrollan hasta el final (muerte del paciente), y no se habla de 

interrupción abrupta de los hechos por parte del causante. En estos casos, parece 

haber una división cuestionable del nexo causal, a pesar de la enorme resistencia de 

quienes defienden su singularidad. 

Poco a poco, la poderosa noción de riesgo se introdujo en el debate, capaz de 

objetivar responsabilidades, eliminando de la controversia las interminables 

discusiones sobre la culpabilidad del causante, a menudo lo suficiente como para 

determinar el desestimación inadecuada de las reclamaciones y el consiguiente 

desprecio de las agencias de aplicación de la ley. 

La incertidumbre y la ductilidad propias de la era actual han precipitado la 

prevención, que ha pasado de la prevención de "peligros simples" (conocidos, 

predecibles y, por lo tanto, pertenecientes al campo de probabilidad) a la prevención 

de riesgos (impredecible, impensable y luego logrado por la teoría de la posibilidad, 
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tesis axial desarrollada aquí). 

La tonalidad prestada por la reconocida fundamentalidad del derecho ambiental 

ha formado la base para el rediseño de la tabla de valoración que impregna la 

responsabilidad civil contemporánea. De esto surgieron nuevas paletas 

compensatorias, también bajo la influencia de este "imperativo social de reparación". 

Con esta inspiración, y señalando la insuficiencia de los conocidos instrumentos 

jurídicos, el texto justificó el surgimiento de una "escuela jurídica bayesiana", con una 

fuerte repercusión en el derecho de responsabilidad civil y, en particular, en la doctrina 

preventiva, con la expectativa de prevenir daños futuros. La función preventiva, desde 

la perspectiva de la causalidad, requiere que los agentes involucrados sepan “ex ante” 

la decisión de que sus acciones tomarían un juez. 

Para intensificar el argumento nuclear que se defiende aquí, que hace que las 

funciones preventivas y precautorias sean centrales para la responsabilidad 

ambiental, se ha demostrado la necesidad lógica de abandonar el principio aristotélico 

del pensamiento válido llamado 'tercero excluido' (los otros dos son el principio de 

identidad y principio de no contradicción). Por este principio, no hay un punto medio 

entre los dos valores extremos de verdad y falsedad. Por lo tanto, si la expresión no 

se puede probar como falsa, se considera verdadera. También se señaló que la 

finalidad de la ecuación lícito / ilícito es inseparable del derecho clásico de daños, 

enraizado precisamente en este principio presentado por el  estagirita, lo que hace 

que impida la adopción de verdades parciales, contingentes, accidentales y, pues, 

oscurece la viabilidad de las medidas para evitar daños, que es fundamental para el 

moderno derecho ambiental. 

La precaución, más sutil que la prevención, aborda los riesgos abstractos que 

existen precisamente en contextos de incertidumbre científica en cuanto a 

"información que implica su probabilidad de ocurrencia futura o los posibles efectos 

de su realización". 

Para dar efectividad al principio de precaución y evitar así la ocurrencia de 

"solo" daños posibles, se ha elaborado una solución original, construida con la ayuda 

de la lógica difusa, parte del núcleo duro de la investigación. De hecho, ante tantas 

incertidumbres (que involucran a los heridos, los causantes, los vínculos causales y, 
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a veces, la ocurrencia del daño y sus efectos), fue necesario adoptar una base lógica 

capaz de trabajar con un razonamiento aproximado, lidiando con la ambigüedad e 

inexactitud en situaciones de daño potencial (o daño ambiental futuro). 

Por lo tanto, a medida que la función de responsabilidad civil-ambiental pasó 

del reembolso a prevención-precaución, la lógica difusa hizo posible la introducción 

de un concepto inusual – la causalidad posible - responsable de inducir juicios 

aproximados basados en las nociones de inferencia y pertinencia plausibles, capaz 

de acelerar la aplicación de esquemas de precaución, indispensables para la 

renovación teórica del extenso contenido involucrado en el concepto de protección del 

medio ambiente. 

También vale la pena señalar la ausencia, ya sea en la literatura o en la 

jurisprudencia, de cualquier referencia expresa a la aplicación de la teoría de la 

posibilidad a la luz de la lógica fuzzy a la responsabilidad civil-ambiental. 

Finalmente, el objetivo general de la investigación es analizar la idoneidad de 

las técnicas de probabilidad (pérdida de oportunidad) y posibilidad (lógica difusa) 

como una forma auxiliar de protección ambiental, especialmente desde la perspectiva 

de las funciones preventivas y precautorias del derecho de la responsabilidad civil. Y 

esto fue explorado a fondo en la Tesis, así como los objetivos específicos. 

En este punto, después de presentar el cronograma evolutivo de la 

responsabilidad civil, se ha demostrado que el derecho de daños necessita ajustes 

para que pueda enfrentar la discusión de los conflictos ambientales (daño difuso y 

prolongado a lo largo del tiempo, dificultad probatoria y caracterización del vínculo 

causal, complejidad en la identificación de los causantes y, a veces, incluso de los 

heridos). La aplicabilidad total de la técnica de pérdida de oportunidade como método 

de reembolso por daños ambientales se confirmó al abordarla frente a la causalidad 

parcial. Del mismo modo, después de un análisis detallado de la estructura de las 

lógicas clásicas y no clásicas, se introdujo el concepto de lógica difusa como 

mecanismo auxiliar en la respuesta al daño ambiental, pero mientras la función 

preventiva, rectius, precautoria se incorpore en la técnica de responsabilidad. 

En la misma línea, respondiendo las preguntas propuestas al presentar el 

proyecto de la Tesis, se concluye que no es posible conciliar completamente la 
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arquitectura clásica del derecho civil con las necesidades colectivas que surgen de la 

complejidad de los tiempos actuales, especialmente con respecto a la degradación 

ambiental siendo, de hecho y luego, indispensable para la efectividad de la protección 

ambiental abrirse a una postura ecocéntrica también con respecto a la responsabilidad 

civil, lo que implica la asunción de las técnicas y métodos en esta Tesis desarrollada: 

derecho responsivo, “conglobamento” y sistema hermenéutico-concretizador. 

Al final, enfatice nuevamente, la precaución calificada por la lógica difusa, el 

centro neurálgico de la Tesis, no niega la incertidumbre. Por el contrario, lo incorpora 

a la decisión y reconoce además que siempre hay un posible margen de certeza, una 

condición inicial para construir un horizonte de verdades en competencia. Esto elimina 

la discreción judicial y evita una responsabilidad "simplemente sospechada o 

presunta". Y esta es precisamente una de las mayores ventajas de usar la lógica difusa 

para la toma de decisiones, es decir, la capacidad de controlar su contenido al publicar 

sus justificaciones verdaderas, no solo aparentes. 

Concluyendo, hace muchos años, incluso antes de la preparación de este texto, 

un libro en particular llamó la atención por el respeto, la audacia, la sensibilidad y la 

ligereza con la que propuso ver el trabajo de cinco grandes artistas. Para escribir "La 

grandeza humana", Fayga Ostrower, como se revela, creó la imagen de una tela. Al 

tejer, comentó, "los hilos longitudinales forman la urdimbre", los "hilos transversales 

forman la trama". Así, "los tejedores antiguos dijeron que la urdimbre es el destino que 

se nos ha dado, y que la trama es libre albedrío, todo lo que hacemos, todos los días". 

Por eso, en alegoría feliz, concluyó: "la vida es un tejido, el resultado de nuestra 

herencia con lo que hemos elegido agregar como único y especial". 

Esta Tesis, que no se espera que contenga pretensiones excesivamente 

panglosianas, tal vez contribuya a la protección de la urdimbre, a lo que se ha prestado 

a la humanidad y, tal vez, a la elaboración de una trama que la dignifique y la rescate 

de sí misma tejiendo herencias y posibles opciones, de hecho haciéndolo único y 

especial. 
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