
os horizontes jurídicos do estudioso 
lembrar a relevância da responsabilidade 
. do Ambiente, em particular numa 

aquela em que vivemos. 
têm a mais ampla significa

social, a "parcela de terras e 
entre o Estado liberal e o Estado 

jurídico mas, sobretudo, o Estado e 
à luz da problemática moderna da 

devo afirmar que estou diante de uma 
e pragmático. A pesquisa prévia, 
estudadas, a linha de pensamento 

de encômios. O mesmo posso referir 
do texto que conduzem o leitor de 

escolhos do tema, que, de per si, 
embates ambientais cotidianos. 

exemplar que trará contribuição 
à gestão ambiental num País que, ator
em um mundo já globalizado. 

e admiração. 

Édis Milaré 

Sumário 

Apresentação - Annelise Monteiro Steigleder ............. .. . .. ..... . . .. ... . .. . ........ .. .... ..... .. .15 


Introdução............................................................................ .. .................. .. ... .17 


1. Propriedade e natureza ......... ...... ............. ........ ............... .. ....... ...... .............. 23 


1.1. Gênese sacra da propriedade.............................. ... .. . ... . .... .. ... .. ... . .. . ........... 23 

1.2. ldeário liberal de Jolm Locke e a propriedade.......................... ... ...... ... .... ...... 31 


1.2.1 . Propriedade privada e trabalho ................ . .. . ... .... . ... .. . .. . ...... . .... ... ...... 32 

1.2.2. Propriedade privada e função .............. ........ ............. ...... ................... 37 

1.2.3. Propriedade privada, dinheiro e mercado.............................................39 


1.3. Panorama geral da propriedade............. .............. . ... ..... .. ......... .. .... ..... ... ..... 43 

1.4. Código Civil francês de 1804: paradigma..... .. ...............................................49 

1.5. Apropriação da natureza.......................................................... .......... .......60 


2. Função social: propriedade e produção.............................................................65 


2.1. Função social e dignidade humana: implicação..............................................65 

2.2. Função social da empresa, do controlador e dos bens de produção...... .. .. ... . ..... .86 

2.3. Função social do incentivo e do financiamento: dimensão ambientaL.. .............. .90 


2.3.1. Incentivo governamental. ............................................ .. ....... .............92 

2.3.2. Financiamento público ou privado............. ..... ........ ....... .... ... .. ......... ...93 


3. Economia e direito ambiental. ........ ....... ................ ... ..... .. ... .. . ... .. . .......... .... ..... 99 


3.1. Economia: necessidade, desejo e escassez ...... ................... .... .. .... ..................99 

3.2. Obstáculos epistemológicos ................................................................... .104 


3.2.1. Bens: livres e econômicos . .............. ..... ...... .. .......... ...... .. . .. .. .. .. ...... ... .106 

3.2.2. Res nullius e res com munes .. .............................................................. .109 

3.2.3. Res derelictae . ... . ... .................. ...... ...... .... ............ .. .. .. ......................110 


3.3. Externalidades........ .... ................ ... .......... ......... .... .. ....... ...... .. .. ............ .112 

3.4. Princípio do poluidor-pagador........ ........ .. .. .... .. ....................................... .120 


3.4.1. SÚ1tese histórica ........... ... ........................ .. ..... .. ....... .... ..... .. .. .... .... .121 

3.4.2. Experiência brasileira ...................... .. ............. . .... ..................... .. .... .125 

3.4.3. Reflexão Acerca do "Poluidor"..................... ... ....... ........ .. .. ..... ......... .134 

3.4.4. Crítica ao Usuário-Pagador.......... ......... ........................... ..... . ... ...... .135 


4. Financiamento e meio ambiente..................................... .. ...... .. .. .. ..... .. ......... .139 


4.1. Relação direta .... ..... ................. ..... ......... .. .......... . .... ....... . ............. . .. ... .. .139 

4.2. Crédito e meio ambiente..................... .. ........................... . ...................... .140 

4.3. Iniciativas internacionais ...... .. ... .. ...... ....... ... ................. ... ........................ .142 


 

 



i 

4.3.1. Comprehensive Environmental Response Compensation and 

Liability Act (CERCLA) ....... .... ... ... ..... .... ..... ... .. .............. .. ...... . ....... .142 


4.3.2. UNEP Finance Initiative (UNEP-Fl) .. .... .... .... .. ..... .. . ........ ...... .. ....143
00 . .... 

4.3.3. Dow Jones Sustainability World Index (DJS! World) ...... .. .... .. ............. .. .144 

4.3.4. International Finance Corporation (IFC)...... . ............. ...... ......... .. .. ... .. .. 145 

4.3.5. Equator principies ......................................................................... .145 


4.4. Iniciativas nacionais .............................. .. ....... .. ........... .... ... ...... ... ..... .......147 

4.4.1. Plano governamental: protocolo verde..... .. .. ... ...... .. ..... .. .. ........ .. .. ...... .147 

4.4.2. Plano não governamentaL. ............ .. ...... .... .... .... .... .. ..... ... ......... .. ..... .150 


4.4.2.1. Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) .......................................... . ................ .150 


4.4.2.2. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA)......................................... .151 


4.4.3. Iniciativas de instituições financeiras no Brasil ............. ... ..... ... . .. .... .... .152 

4.4.4. Plano normativo......... . ...... . ....... ... ...... .. ..................... . ........ .. ... . ..... .153 


4.4.4.1. Artigo 12 e parágrafo único da Lei nO 6.938/1981. ............. .. .......154 

4.4.4.2. Artigo 2°, § 4°, da Lei nO 11.105/2005... .... .......... ..... .... ... ... .... ... 158 

4.4.4.3. Decreto nO 6.961/2009 (Zoneamento Agroecológico da 


Cana -de-Açúcar) .................................................... .... .. .... .. .160 

4.4.4.4. Resoluções do Conselho Monetário Nacional. .. .. .... .. . .. .... .. . .... . . .163 

4.4.4.5. Artigo 8° da Lei nO 12.187/2009................. .... .... .... .. .... ........... .173 

4.4.4.6. Artigos 16 e 18 da Lei nO 12.305/2010...................................... .174 


4.5. Políticas públicas: meio ambiente e financiamento ......................... .... .. . . ...... .176 

4.6. Justiças distributiva e corretiva: prevenção e reparação ..................................179 


5. Responsabilidade civil e meio ambiente........................ . ...... .. .............. .. ....... .183 


5.1. Desafio da responsabilidade jurídica ......................................................... .183 

5.2. Apontamentos históricos, religiosos e filosóficos da responsabilidade jurídica ... .184 


5.3. Responsabilidade civil objetiva . ........................ .. ....... ... ..... . ........ .. ..... ...... .194 

5.3.1. Teorias do risco............................................................................. .198 

5.3.2. Teorias da causa.... . ...... ... ...... . ....... ............... . ......... .. ...... ... .... ... ..... 202 

5.3.3. Adoção das teorias do risco integral e da equivalência das condições ...... 203 


6. Financiamento e responsabilidade civil ambientaI. ......................................... 211 


6.1. Responsabilidade civil ambiental das instituições financeiras ... .......... .. ..... ..... 211 

6.1.1 . Financiador: poluidor indireto......................................................... 213 

6.1.2. Instituições financeiras: públicas, privadas, nacionais, estrangeiras e 


internacionais............................................................................... 217 

6.1.3. Solidariedade passiva e as instituições financeiras ................................ 222 

6.1.4. Financiamento e nexo de causalidade...... .. ... ... .... .. ... .. ....................... 227 


6.1.4.1. Contrato de financiamento: forma e prova....... ... .......... .... ...... .227 

6.1.4.2. Sigilo bancário e o registro público ..................... . ............. .. .... 232 


6.1.5. Função social do contrato de financiamento................ .. ...................... 236 

6.1.6. Contrato de financiamento: momentos.............................................. 240 


6.1.6.1. Antes da contratação: pressupostos instantâneos...................... 242 


6.1.6.2. Após a contrata 
perma nen teso ... 

6.1.6.3. Após a quitação 
6.2. Limites da responsabilidade c 

6.2.1. Limitação objetiva ....... . 

6.2.2. Limitação subjetiva .... . 

6.2.2.1. Licitude da ativ 
6.2.2.2. Excludentes de 1 


6.3. Limitação temporal: prescriçãe 
6.4. Casos concretos ........... ... .... . 


6.4.1. Recurso de Apelação Cí, 
Mato Grosso ....... .. ...... . 

6.4.2. Agravo de Instrumento: 
Federal da la Região .... .. 

Considerações finais................ .. . . 


Referências... .... .. .... ...... . .... . 


 

 



I

............... ....... .. ..... ... .. ... .... ..... . .... .142 


.......... .. . ......... ........... .. . .... ......... .143 


Compensation and 


(DJSI World)... .. .. ....... ... .... . ....... .144 


~Jllt::lJ.Upara o Desenvolvimento 


(IFC).... .... .. .. ............. . . ... ....... . .. .. ... .145 


.. ...... .. .. ................. . .... .......... .. ... .. . .145 


.. .. ............ .... ............... .... ... .......... .147 

........................ ... .......... ..... . ... .147 


...... ................. ... ........... ... .. .. .. . ..... .150 


150 


no BrasiL.. .. .... ... ......... ... .. .......... .152 


........... ..... ... ... .. ........ ..... .. ...... .. ...... .153 


da Lei n° 6.938/1981.. ............... . .... .154 


.105/2005.. .. ...... ..... .............. . ......... .158 


mn.ealnel:l.tO Agroecológico da 

............... .. ..... ..... ......................... .160 


...."npt:.rlIO Nacional .. .... . .. .. . .......... .... . 163 

.. .. .......... ... ........... ... .. ............ .173 


O....... ..... .............. .. .......... .174 


.... ... .. .. .. ..... ..... . ..... ..... .... .176 


e reparação......... .. ... . ....... . .... .. .... .179 


........ ................ ............ . ... .... .. .. .... . .183 


...... ......... ...... .. ....... , .. . ............... .. . .183 

Iiln""'fiirn<' da responsabilidade jurídica ... .184 


...... ... ............. .. ............................ . .194 

.. ..... ..... .............. . ...... ... ...... ......... . .198 


....... .......... ....... . ........................... 202 

e da equivalência das condições ...... 203 


.. ...... .. ... .......... . .......... .... ... 211 


financeiras............. .... ... ..... 211 


... ....... ........... ................................ 213 


217 


financeiras.................... .... ... . ... . 222 

...... ... .... ........ .. ..... .. ... .. .. .... . ..... 227 


instantâneos.... , ... .... .... .. ... . 242 


6.1.6.2. Após a contratação: pressupostos instantâneos de efeitos 

permanentes...... .......... .. .. ... . ....... .................................... . .. 247 


6.1.6.3. Após a quitação ou rescisão: imputação de resultados tardios .. ... 249 


6.2. Limites da responsabilidade civil do financiador......................................... 251 

6.2.1 . Limitação objetiva ......... . ... . ...... . .. ....... ........ .......................... ... ...... 252 

6.2.2. Limitação subjetiva ....... ... ......... ... ................. . .... .. ...... .. . .......... ...... 255 


6.2.2.1. Licitude da atividade.... .... ..... ... .... ...................... . ... .... .. ....... 256 

6.2.2.2. Excludentes de responsabilidade civiL.. ...... .. ....... .. ......... ... ... .. 258 


6.3. Limitação temporal: prescrição ......... ........... ................ . ..... .. .. ........ .. ......... 262 

6.4. Casos concretos ..... . .. ......... . ..... . .... .. .. .. .......... ......................................... 266 


6.4.1. Recurso de Apelação Cível nO 25.408 do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso ....... .......... ......... .................. .. ... .. .... .. ............... ......... 267 


6.4.2. Agravo de Instrumento nO 2002.01.00.036329-1, do Tribunal Regional 

Federal da Ia Região...... ..................... .. . ..... .. .. ....... . .. .. ..... ... ............ 269 


Considerações finais ..................... ..... ....... .. .. .... . . . ... . .. ................ .. .... . .. ... . ..... . 271 


Referências........................... .. , .... .. ....... ....... . ... .. .. ... ......... .. ... .. .... .. ... .. .. ... ..... 279 


 

 

http:mn.ealnel:l.tO

