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RESUMO 

 A temática abordada será sobre as empresas públicas e a responsabilidade civil 

estatal sobre dano ambiental-um paralelo entre Portugal e Brasil. Na abordagem 

analisamos primeiramente a estrutura administrativa do Estado Brasileiro, por 

conseguinte sua organização e finalmente a conceituação doutrinal e legal das empresas 

públicas brasileiras. Logo após desenvolvemos sobre dano e responsabilidade civil do 

Estado nas usando-se de doutrina, jurisprudência e dispositivos jurídicos. Na realidade 

portuguesa o espectro de empresas públicas é mais abrangente, mais complexo, porém 

muito mais condizente com a postura do Estado-empresário, não só teoricamente mais 

materialmente, haja vista, as receitas dos sectores, posição na disputa mercantil e a 

saúde econômica dos dois países. Com relação à questão ambiental, o Brasil tem uma 

visão mais holística, o que implica em uma maior abrangência dos bens coletivos 

ambientais, o que nem sempre é a solução mais vantajosa da óptica da obtenção de 

lucro. A segunda parte do trabalho é inserida a realidade portuguesa, a qual abordamos 

o sector público empresarial, sua privatização, empresas públicas, responsabilidade da 

Administração, O Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n°147/2008, de 29 de julho e finalmente o Regime da 

Responsabilidade Administrativa. Debruçamo-nos sobre a evolução legislativa, haja 

vista a discrepância temporal entre os diplomas. A exemplo: das empresas públicas o 

dispositivo brasileiro foi feito em 1967(alterado em 1969) e o lusitano data de 03 de 

outubro de 2013. Tentamos assim, conceituar doutrinariamente os institutos, passamos 

pelos requisitos legais e seus indícios que desenrolaram nos aspectos hermenêuticos, 

natureza e pôr fim a sua incidência prática para que consigamos observar as 

semelhanças e as diferenças deste paralelo luso-brasileiro, para no final chegarmos em 

soluções condizentes aos problemas atuais. 

 

Palavras-Chave: empresas públicas, responsabilidade civil, Administração, dano 

ambiental, Portugal, Brasil. 
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ABSTRACT 

 

 The theme will be about public companies and state liability for environmental 

damage - a parallel between Portugal and Brazil. In the approach we first analyze the 

administrative structure of the Brazilian State, therefore its organization and finally the 

doctrinal and legal conceptualization of Brazilian public companies. Soon after we 

developed about damage and civil liability of the state using doctrine, jurisprudence and 

legal provisions. In the Portuguese reality, the spectrum of public enterprises is broader, 

more complex, but much more in keeping with the posture of the entrepreneur-state, not 

only theoretically more materially, given the revenues of the sectors, the position in the 

market dispute and the economic health of the companies. But with regard to the 

environmental issue, Brazil has a more holistic view, which implies a broader scope of 

environmental collective goods, which is not always the most advantageous solution 

from the point of view of making a profit. The second part of the work is part of the 

Portuguese reality, which deals with the corporate public sector, its privatization, public 

companies, the responsibility of the Administration, The Legal Regime of Liability for 

Environmental Damages established by Decree-Law N. 147/2008, of 29 July and finally 

the Administrative Responsibility Regime. We look at the legislative evolution, 

considering the temporal discrepancy between the diplomas. For example: of public 

companies the Brazilian device was made in 1967 (amended in 1969) and the 

Lusitanian date of  October 3th, 2013. We try to conceptualize doctrinally the institutes, 

we go through the legal requirements and their indications that unfolded in the 

hermeneutic aspects, nature and put an end to its practical impact so that we can observe 

the similarities and differences of this Luso-Brazilian parallel, in order to arrive at 

solutions that are consistent with the current problems. 

Keywords: public companies, civil liability, Administration, environmental damage, 

Portugal, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A finalidade do presente trabalho será como as empresas públicas brasileiras e 

portuguesas se comportam perante a responsabilidade civil por dano ambiental. 

Quanto a estrutura é dividida em duas partes. 

 Na primeira parte brasileira, há o vislumbre sobre a evolução do Estado 

brasileiro, fazendo um apanhado sobre a necessidade as quais levaram ao Estado agir 

como um empresário. Desenvolveremos sobre a Administração Pública, e sua 

necessidade de perseguição do interesse público, o que para acontecer necessariamente 

recorre-se a uma divisão de tarefas sob os institutos da desconcentração e 

descentralização. Com isso, se consegui estruturar a organização administrativa e 

finalmente desenvolver sobre a empresa pública. 

A empresa pública será detalhadamente configurada principalmente no prisma 

doutrinário, legislativo (constitucional e infraconstitucional) e jurisprudencial. 

Pormenorizando traços como de sua criação, natureza jurídica, forma admitida, ato 

constitutivo, capital societário, funcionamento, objeto, patrimônio. Logo após, 

prosseguiremos a configuração do dano ambiental e da responsabilidade civil das 

empresas públicas. 

Na segunda parte trataremos à realidade portuguesa, as considerações iniciais 

advém do setor público empresarial (Decreto-Lei n.º 133/2013, 13 de Outubro), âmbito 

de aplicação, conceito doutrinário, o movimento da privatização do setor. Assim como a 

criação, construção, extinção,	as empresas públicas tanto sob a forma societária ou sob a 

forma pública, entidades públicas empresais, empresas públicas sob forma societária, 

empresas regionais, municipais e locais e as empresas participadas e influência 

dominante. Subsequente, há a análise   da responsabilização da Administração Pública 

por dano ecológico, o Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.° 147/2008, de 29 de Julho e Fiscalização e Regime 

Contra-Ordenacional. 

Como metodologia usaremos arcabouço teórico, bibliográfico e jurisprudencial 

para analisarmos em apartado a realidade de ambos os países sobra como as empresas 

públicas, responsabilidade civil e dano ambiental. Para descrever como é cada realidade 

e na conclusão fazermos um paralelo entre as duas realidades. 
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PARTE I – EMPRESAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANO AMBIENTAL 

 

1. Evolução do Estado Brasileiro 

Frente as mudanças temporais, o Estado não se quedou silente e muito menos inerte, 

proveu um desenvolvimento na exegese social e econômica. Forjou-se assim novas 

formas de atuação para moldar-se as necessidades sociais e mercantis. O sistema 

capitalista, modelo económico quase onipresente, periodicamente perpassa por crises 

globais1. E independente de uma menor ou maior interferência estatal na economia, o 

governo é sempre convocado para ajudar na defesa frente às incertezas econômicas ou 

sociais. Como menciona Alexandre dos Santos Aragão. 
A atuação estatal na economia –seja em seu braço regulatório, seja em sua vertente 
como agente econômico –deve ,no atual momento histórico, sem perder  de vista os 
valores humanos e sociais do Estado Democrático de Direito, ser  eficiente em 
relação às dificuldades postas, através ,inclusive ,da busca de novas formas de 
financiamento das atividades estatais junto a iniciativa privada.2 

 
Assim como a seleção natural de Charles Darwin, só evolui e perpetra quem tem 

a aptidão de variar e suprir as necessidades frente ao ambiente. Nesse contexto 

descortina-se a realidade das empresas estatais (sociedade de economia mista e 

empresas públicas). As empresas estatais têm como finalidade principal assegurar a 

supremacia do interesse público e subsidiariamente visam ao lucro, investem e atuam 

ativamente no mercado, como qualquer outro tipo de empresa. 

Consoante está a estudiosa Simone de Almeida Carrasqueira, “deve-se abrir o 

capital das empresas estatais, de modo a compartilhar sua direção com o setor privado, 

pode ser uma alternativa a uma nova onda de privatizações que eventualmente poderia 

dissipar investimentos importantes para o País”.3 

																																																													
1 EXAME, Cronologia das crises mais graves desde 1929 Confira o histórico das complicações 
econômicas que o mundo viveu desde a Grande Depressão de 1929, Por Redação. 24 junho2010, 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/mundo/cronologia-crises-mais-graves-1929-572924>. 
Consultado em: 29-05-19. 
2 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresa Público-Privada, Revista dos Tribunais, RT 890/33, 
dezembro 2009, p. 571.	
3 CARRASQUEIRA, Simone de Almeida, Investimentos das empresas estatais e endividamento público, 
Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2006, p. 82-83. 
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O Estado enxergou outra forma de atuação: a de empresário, lançando-se ao 

mercado, sob natureza privada-para assim tornar-se competitivo, sem olvidar sua missão 

primordial que é para continuar perseguição do interesse público. 

1.1. Administração do Estado  

Faz-se necessário à explicação de algumas características da Administração Pública 

para que haja identificação individualizada da empresa pública, pois esta é uma entidade 

exótica na estruturação da organização administrativa.  A Administração Pública é o 

instrumento pelo qual o Estado exerce sua finalidade de perseguir o bem estar da 

coletividade. Sobre os sentidos ficamos com o entendimento dos doutrinadores Wander 

Garcia e Marçal Justen Filho4. 

Em sentido formal ou subjetivista/orgânica, a Administração Pública é o 

aglomerado de pessoas públicas ou privadas e de órgãos formulados para consecução 

dos fins do Governo na seara administrativa. Em sentido material ou objetivo é o 

conjunto de bens e direitos basilares para o funcionamento das funções vitais dos 

serviços públicos genericamente. Em sentido operacional ou funcional é a atuação 

sistemática dos serviços estatais, pois a Administração Pública é uma forma praxe 

designada para admissão de disposições de múltiplas naturezas com o intuito de atender 

aos direitos fundamentais. 

A atuação do Estado dá-se por meio de entidades (pessoas jurídicas), órgãos (centro 

de decisões) e de agentes (pessoas investidas em cargos, empregos e funções).	Concebe-

se que as pretensões das pessoas jurídicas consubstanciam-se e exteriorizam-se por 

meio das pessoas físicas a elas vinculam-se. 

Ficamos com o entendimento de Hely Lopes Meireles 5: 

O conceito de Direito Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-se no conjunto 
harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos ,os agentes e as atividades 
públicas tendentes a realizar concreta e direta e imediatamente os fins desejados pelo 
Estado.  

1.2. Descentralização e Desconcentração 

 A atividade administrativa é proporcionada de duas formas: centralizada quando 

exercido propriamente pela Administração Direta e a descentralizada é pulverizada a prestação 

																																																													
4 GARCIA, Wander, Manual completo de direito administrativo para concursos, coordenador, São 
Paulo, Indaiatuba,1ªed., Editora Foco Jurídico, 2014, p.33.e. FILHO, Marçal Justen, Curso de direito 
administrativo, 8ªed., rev. ampl. e atual, Belo Horizonte, Fórum, 2012, p. 228-229. 
5 MEIRELES, Hely Lopes, 1917, Direito administrativo brasileiro, 9ªed., rev., São Paulo, Ed. Revista 
dos Tribunais, 1982, p. 6. 
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para outras pessoas jurídicas, em outras palavras, a Administração Direta transfere, divide ou 

desloca a prestação para outras pessoas jurídicas, lembrando que a Administração Direta só 

exercerá supervisão e fiscalização (não haverá hierarquia sobre elas).  

 Como revela o ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello6 sobre a matéria de 

descentralização: “O Estado transfere o exercício de atividades que lhe são pertinentes para 

particulares, ora cria pessoas auxiliares suas, para desempenhar os cometimentos dessarte 

descentralizados”. 

A tutela administrativa e a descentralização econômica passam a representar o melhor 

sistema ou o sistema mais adequado de conciliação entre a vontade do Estado e os interesses 

gerais, coletivos e sociais·7. 

A descentralização é a partilha exógena das atividades administrativas de competência 

ou atribuições. Ocorre de pessoa jurídica estatais (entidade pertencentes a estrutura orgânica 

estatal, com capacidade genérica para adquirir direitos e obrigações) para pessoa jurídica 

estatais com especificação. Ao passo que, a desconcentração é a partilha endógena das 

atividades administrativas de competência ou atribuições. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro7, uma repartição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências 

dentro da mesma pessoa jurídica. 

	
1.3. Organizações Administrativas 

Como considerações iniciais, devemos ressaltar que iremos apenas nos ater a 

organização administrativa da União, pois está é a legislação mais básica e genérica do 

sistema brasileiro. Pois dos demais entes políticos (Estados, Distrito Federal, 

Municípios) são livres para estabelecer sua estrutura, contudo, elas pouco divergem da 

órbita federal (entende-se União). 

O Decreto-Lei n.° 200 de 25 de Fevereiro de 1967, disciplina a estrutura 

organizacional da União, dividindo a Administração Pública em duas faces: a 

Administração Direta (artigo 4°, inciso I) e Administração Indireta (artigo 4°, inciso II). 

No artigo 5°, inciso II (ulterior adveio o Decreto-Lei n° 900 de 29 de setembro de 1969) 

aduz sobre as empresas públicas que são as entidades dotadas de personalidade jurídica 

de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei 

para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força 

de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 

																																																													
6 MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 33ª ed., rev. e atual até a Emenda 
Constitucional 92 de 12 de Julho de 2016, São Paulo, Malheiros, 2016, p. 153. 
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito administrativo, 27ªed., São Paulo, Atlas, 2014, p.48.	
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formas admitidas em direito.	Porém como ressalta em sua obra Hely Lopes Meirelles8: 

“Livres, pois, continuam os Estados-membros e Municípios para criar, organizar e 

operar suas empresas públicas desvinculadas dessas disposições federais, de alcance 

restrito aos serviços da União”. Qualquer uma das entidades políticas pode criar 

empresas públicas, desde que, o faça com autorização de lei específica (artigo 37.º, 

inciso IX, CFRB). 

A lei infraconstitucional supramencionada não está ilesa de críticas, pois não 

abarcar todas as entidades da Administração Indireta e por também abranger umas que 

não são tecnicamente. O Poder Legislativo ao criar na norma o vocábulo Administração 

Indireta visou caracterizar entes que prestavam serviços descentralizados, porém não 

positivou por exemplo as concessionárias e permissionárias de serviços públicos 

(descentralizadoras por colaboração). Por outro lado, considerou  as empresas públicas  

e as sociedades de economia mista ,como entidades descentralizadas, o que porém é 

uma conclusão parcialmente equivocada haja vista que aquelas  encarrega-se de exercer  

atividades econômicas apesar de também execução de alguns serviços públicos. Pelo o 

deslinde da redação da norma podemos perceber que o legislador conceituou o termo 

atividade econômica de forma abrangente, considerando a natureza privada e a natureza 

pública desta. Acreditamos que a dimensão de Administração Pública não foi concebida 

como atividade (sentido objetivo) e sim como sujeito (sentido subjetivo). 

Nesse ponto percebemos que as empresas públicas brasileiras são de duas 

vertentes: As prestadoras de serviços (comerciais e industriais estatais) ou as que 

empreendem na égide econômica. 

2. Empresa Pública Brasileira 

Conceito de empresa pública federal de acordo com Celso Antônio Bandeira de 

Mello9 ressalta-se que apesar do jurisconsulto mencionar apenas a esfera federal, 

servem aos demais entes políticos (Estado, Municípios e Distrito Federal): 
A pessoa jurídica criada por força de autorização legal como instrumento de ação do 
Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras 
especiais decorrentes de ser coadjuvante da ação governamental, constituída sob 
quaisquer das formas admitidas em Direito e cujo capital seja formado unicamente 
por recursos de pessoas de direito Público interno ou de pessoas de suas 
Administrações indiretas, com predominância acionária residente na esfera federal. 
 

																																																													
8 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed., op. cit., p.451	
9 MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 33ªed., rev e atual até Emenda 
Constitucional 92 de 12 de Julho de 2016, São Paulo, Malheiros, 2016, p. 191. 
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A autorização legal também poderá “autorizar a criação de empresa pública 

como a transformação de entidade governamental (autarquia, sociedade de economia 

mista) em empresa pública”10. Um exemplo foi a autorização legal de transformação da 

Caixa Econômica Federal de autarquia para empresa pública. 

Como Manoel de Oliveira Franco Sobrinho11 alude sobre as empresas públicas, 

que são todas orientadas pelo direito privado: 
a)o regime financeiro é condição do estatuto jurídico ;b)o capital é aquele atribuído 
pelo Estado através de condição legal; c)o patrimônio é público-estatal ;d)as 
atividades comerciais visam ao lucro; e) a não rentabilidade pode ser suprida pelo 
Estado por motivo do interesse público; f) sob o ângulo do interesse público, 
produzir lucro não é finalidade essencial; g) o lucro produzido importa, quando 
reinvestido, que satisfaça as necessidades e fins do serviço; h)o plano das empresas 
públicas é plano de economia nacional e global; i) os fins econômicos se 
harmonizam com os objetivos políticos. 
 

Sobre a forma de constituição das empresas públicas, são todas aquelas 

admitidas no Direito, compreendendo em: organizada sob a forma de sociedade 

anônima, sociedade por cotas de responsabilidade ilimitada ou outra coadunável com o 

interesse público. Após a escolha da forma societária, há a aprovação do ato constitutivo 

nos moldes da iniciativa privada e sua devida inscrição no registro competente, ou seja, 

o Registro do Comércio, se constituído as sociedades mercantis e no Registro de títulos 

e documentos se sociedade civil. Seu funcionamento deve estar vinculado a feitura 

dessas exigências. 

 O objeto perseguido pelas empresas públicas são a prestação de serviços 

públicos12 ou execução de atividade econômica13. Vemos no artigo 173.º, §1° 

estabeleceu sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, que necessitaram de 

																																																													
10		GAPARINI, Diogenes, Direito administrativo, 14ªed., rev., São Paulo, Saraiva, 2009, p.441.	
11	SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco, ob.cit., p. 773. 
12 CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO 
PÚBLICO: EXECUÇÃO: PRECATÓRIO. I. - Os bens da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
uma empresa pública prestadora de serviço público, são impenhoráveis, porque ela integra o conceito de 
fazenda pública. Compatibilidade, com a Constituição vigente, do D.L. 509, de 1969. Exigência do 
precatório: C.F., art. 100. II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RREE 220.906-DF, 229.696-
PE, 230.072-RS, 230.051-SP e 225.011-MG, Plenário, 16.11.2000. III. - R.E,  não conhecido. (STF - RE: 
229444 CE, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 19/06/2001, Segunda Turma, Data 
de Publicação: Diário de Justiça31-08-2001 PP-00064 EMENT VOL-02041-03 PP-00674) 
13 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 
13.015/2014. 1. EMPRESA PÚBLICA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 173, § 1º, 
II, DA CF. AUSÊNCIA DO DIREITO ÀS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. 2. 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SÚMULA 126/TST. A decisão do TRT, ao entender que a 
Reclamada não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, conferiu efetividade ao art. 173, § 1º, II, da 
CF, pois a Reclamada é empresa pública estadual que explora atividade econômica. Julgados desta Corte. 
Agravo de instrumento desprovido (TST - AIRR: 1498006720095010056, Relator: Mauricio Godinho 
Delgado, Data de Julgamento: 03/05/2017, 3ª Turma, Data de Publicação:  05/05/2017). 



	
	

13	
	

previsão para :a) a função social da empresa e quem irá fiscalizá-la  em âmbito estatal e 

social; b)submissão ao regime jurídico das empresas privadas, compreendendo em 

direitos e obrigações de cunho civil, comercial, trabalhista e tributário; c)deveram ser 

respeitados os princípios da administração pública nos moldes da licitação e contratação 

de obras, serviços, compras e alienações; d) responsabilidade dos administradores, 

obedecendo a mandato e periódicas avaliações. Porém, algumas vezes os atos e 

contratos  das empresas públicas são atos administrativos, e por consequência podem 

ser questionados judicialmente por mandado de segurança (Lei Federal n.° 1.533/51, 

artigo 1.°,§1°), se lesivos  aos interesses da empresa, podem ser hostilizados mediante 

ação popular( Lei Federal n.º 4.717/65, artigo 1.°)14, caso danifiquem ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético ,histórico e paisagístico será 

movida ação pública em seu desfavor( Lei Federal n.º 7.347/85, artigo 1.º ). 

Ao abordarmos o objeto das empresas públicas é imperioso observar a ordem 

constitucional da livre concorrência (artigo 170, CFRB), que preponderantemente é 

exercida pela iniciativa privada, porém em caráter suplementar admite-se por via de 

exceção expressa na Constituição, a figura das empresas públicas com imperativo de 

segurança nacional ou relevante interesse público (artigo 173, CFRB). O patrimônio é 

instituído com recursos públicos (na empresa pública) ou públicos e particulares (no 

caso das sociedades de economia mista), de uma única entidade ou de uma 

multiplicidade delas, podem gerar lucros, mas seu fim primordial é o interesse geral e a 

defesa nacional.  

Ainda sobre patrimônio, os bens serão públicos “com destinação especial, sob 

administração particular da empresa a que foram incorporados, para a consecução de 

seus fins estatutários”15, ou seja, tem autorização indireta (em decorrência da lei 

criadora da empresa pública) para usar, penhorar, onerar ou alienar os bens públicos 

desde que respeitem os objetivos atinentes a sua criação16. Os bens e rendas servem de 

garantia para os suprimento e obrigações da atividade, por outro lado, a execução dos 

bens da empresa pública é igual da iniciativa privada.17 Caso haja, a transferência de 

																																																													
14 GAPARINI, Diógenes, ob.cit., p.445. 
15	MEIRELES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, 41ª ed., ob.cit., p.450.	
16 Com relação as suas prerrogativas, em decorrência de sua natureza jurídica privada não desfrutam de 
qualquer privilégio (nem foro nem juízo privilegiado), salvo se prestadora de serviços (não podendo seus 
bens serem alienáveis, penhoráveis ou onerados). 
17. RE 851711 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12.12.2017. EXECUÇÃO – EMPRESA 
PÚBLICA – REGIME DE PRECATÓRIOS – INADEQUAÇÃO. Incabível aplicar à empresa pública a 
regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da República.  Diverso pensa Hely Lopes 
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bens públicos imóveis para incorporação ao patrimônio da empresa pública ou um  

possível incremento do capital,  devem acontecer por meio de decreto, com prévia 

avaliação e posterior recebimento pela diretoria da empresa. As empresas públicas 

possuem autonomia administrativa e financeira, os Ministérios(a que forem vinculadas) 

só irão fiscalizar e controlar suas atividades(sem hierarquia). 

Os servidores da empresa pública (artigo 173, §1º, inciso III da CF) são regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, ingressam nos quadros da entidade através de 

concurso público de provas ou de provas e títulos (artigo 37, II da CF). Com relação aos 

dirigentes (equiparados à autoridades por seus atos e respondem por mando de 

segurança e ação popular), são investidos em seus cargos conforme dispõe a lei ou 

estatuto. Porém podem ser destituídos a qualquer tempo18, a todos esses servidores 

também é vetado cumular cargos, funções ou empregados (artigo 37, XVII, CF). Já 

sobre a dispensa é diferente dos celetistas “normais”, sua desvinculação das empresas 

públicas exige-se interesse público e motivação19. 

Sobre a extinção das empresas públicas, exige-se como na sua criação uma 

autorização legislativa também para seu desfazimento. Ao observarmos o teor do artigo 

178 do Decreto-Lei n.º 200/67, este viola a Constituição Federal, porque admite que a 

incorporação ou liquidação, por ato do Poder Executivo, das empresas que estejam 

perenemente com prejuízos. Compactuamos com o entendimento de Gasparini: 
A aceitar-se pudesse ser essa lei de iniciativa parlamentar, estar-se-ia admitindo a 
intervenção do Legislativo no Executivo e a correspondente quebra do princípio da 
independência dos Poderes (CF, art. 2 °). Não bastasse isso, o art. 61, §1°, II, alínea 
e,da Lei Maior da República prescreve que é iniciativa de lei para a criação de 
órgãos da Administração pública. Por órgãos devem-se entender as entidades da 
Administração indireta (autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública). 

 
Sobre a Lei federal n.º 11.101/2005 que trata sobre e a recuperação judicial, 

extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária de seu artigo 2.º, inciso 

I, diz que não se aplica as empresas públicas20. 
 

3. Dano e Responsabilidade Civil do Estado nas Empresas Públicas Estatais 

																																																																																																																																																																																			
Nas palavras de Meireles, as prestadoras de serviços públicos, contudo, apresentam situação diferente, 
pois os bens vinculados ao serviço não podem ser onerados, nem penhorados, nem alienados (salvo 
autorização de lei especifica) em face do princípio da continuidade do serviço”. Vide MEIRELES, Hely 
Lopes, Direito administrativo brasileiro, 41ª ed., ob.cit., p. 451	
18 Analogia a Súmula 8 do STF. [MS 34.205 MC, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 1º-6-2016 
DJE 114 de 6-6-2016. 
19 Parecer n. GQ-64, de 10 de abril de 1995, da Advocacia da União (RDA, 20;249).	
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No Estado de Direito deve ser respeitado e assegurado os direitos fundamentais 

do homem, direito este oponível a todos (pessoas naturais, públicas ou privadas) que 

vivem sob julgo da ordem jurídica. Hodiernamente garante-se a quem sofre lesão de seu 

direito, por outrem, a ter o devido ressarcimento: do estado a anterior a lesão ou 

compensação financeira. Particularmente na questão ambiental,	 não é razoável, que 

apenas parte da sociedade (lesados)suporte os maiores prejuízos advindos do exercício 

estatal, para proveito de todos.20 

A responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe 

incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida 

de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, 

lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos.21 

Para o entendimento da responsabilidade das empresas públicas faz necessário 

fazer um paralelo com o direito civil, responsabilidade privada22,para conseguir captar o 

âmago do que a responsabilidade de fato é. 

Segundo Maria Helena Diniz,23 o dano consiste na “lesão (diminuição ou 

destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em 

qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”. Para Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho conceitua “dano ou prejuízo como sendo lesão a um interesse 

jurídico tutelado-patrimonial ou não-causado por ação ou omissão do sujeito infrator”.24 

Por esse motivo, no campo jurídico, a responsabilidade pressupõe: a) aquele que 

infringe a norma; b) a vítima da quebra; c) estabelecimento do nexo de causalidade 

entre o agente e a irregularidade, causador do dano, e d) prejuízo ocasionado-o dano-a 

																																																													
20Pensamento baseado no artigo 13.º da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, que diz: “para a 
manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma contribuição 
comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades”.  
21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Direito Administrativo,  26ª ed., rev. e atual, ob.cit., p. 983. 
22O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 186, verbera que aquele que por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito. E ainda, no artigo 927, estabelece que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo.  
23 DINIZ, Maria Helena, “Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil”, Vol. I, 8ª ed.,  São 
Paulo, Editora Saraiva, 2005,  p. 48. 
24 GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona, Novo Curso de Direito Civil, vol. III: 
Responsabilidade Civil, 8ª ed., rev.e atual, São Paulo, Editora Saraiva, 2010, p. 78. 



	
	

16	
	

fim de que se procede à reparação, ou seja, tanto quanto possível, ao reingresso do 

prejudicado no status econômico anterior ao da produção do desequilíbrio patrimonial.25 

Sinteticamente, o dano compreende em um esfacelamento parcial ou total de um 

bem jurídico, ocasionado por uma ação ou omissão de outrem uma obrigação de 

reparação.  

O dano no Direito Civil Brasileiro pode compreender-se em dois aspectos: o 

patrimonial ou material;  

"Dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, 

causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas 

naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu dano emergente, e o que 

razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante” 26. 

O extrapatrimonial ou moral, em que a lesão atinge o psicológico da vítima, isto 

é, os direitos da personalidade é que são impactados. Sobre tal ficamos com as palavras 

de Maria Helena Diniz: 

O dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa 

natural ou jurídica (CC, artigo 52; Súmula 227 do STJ), provocada pelo fato 

lesivo. Qualquer lesão que alguém sofre no objeto de seu direito repercutirá, 

necessariamente, em seu interesse; por isso, quando se distingue o dano 

patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se à natureza ou 

índole do direito subjetivo atingido, mas ao interesse, que é pressuposto desse 

direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão 

sobre o lesado, pois somente desse modo se poderia falar em dano moral, 

oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, 

que decorre de evento que lesa direito da personalidade ou extrapatrimonial, 

como p. ex., direito à vida, à saúde, provocando também um prejuízo 

patrimonial, como incapacidade para o trabalho, despesas com tratamento.27 

Na reparação do dano moral o STJ, já decidiu por vezes que o quantum a pagar 

pode ter caráter educativo e caráter sancionatório, pois o objetivo de ambos é 

																																																													
25	JÚNIOR, José Cretella, 1920. Direito administrativo brasileiro, Rio de Janeiro, Forense, 2000, p.596.	
26O acórdão unânime dos Desembargadores Federais do Trabalho da 6ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) foi publicado em 13/06/2008, sob o nº Ac.20080493240, Palavras da 
Desembargadora Federal do Trabalho Ivani Contini Bramante, os Desembargadores da 6ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) decidiram alterar valor de indenização por danos 
morais.		
27 DINIZ, Maria Helena, “Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil”, 15ªed., São 
Paulo, Editora Saraiva, 2012, p.107. 
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desmotivar a prática ou a reincidência de condutas que atentem contra os direitos da 

personalidade. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.300.187-MS, 

Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 17/05/2012). 

As condições pessoais do ofensor e da vítima são informações relevantes para o 

arbitramento do valor da indenização de cunho moral. Não é possível admitir que o 

julgador fixe o quantum indenizatório com base na figura do “homem médio”. Cada 

indivíduo responderá de maneira diferente a uma determinada ofensa, devido à 

influência de fatores como: grau de escolaridade, orientação religiosa, princípios morais 

e familiares e situação socioeconômica28.Porém põe o julgador em um limbo sem 

parâmetros objetivos ,o que poderá  ocasionar excessos e desproporções absurdas .Sob 

essa controvérsia , a direção vem de uma  decisão  da 4ª Turma do STJ que, além de 

discutir o caráter danoso de uma reportagem inventada, debateu os critérios para a 

fixação de indenizações por  danos morais. A celeuma foi capitaneada pelo ministro 

Luís Felipe Salomão, relator do Recurso Especial 1473393/SP. Este manifestou pela 

adoção de critérios objetivos para o arbitramento do quantum indenizatório para a 

reparação do dano moral. Tese previamente levantada por outro ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino pertencente a 3ª Turma do STJ no julgamento do Recurso Especial 

1152541/RS, em 2011, instituiu a dupla fase para a fixação do dano moral. 

Basicamente o que os ministros defendem é que a recomposição seja ficada em 

um critério bifásico, que seria a análise do interesse jurídico do lesado somando com as 

circunstâncias particulares de cada caso in concreto. Na primeira fase se fixaria um 

valor base, o qual teria fundamento no interesse jurídico do prejudicado, consoante a 

jurisprudência prévia e a situação fática. Na segunda fase seria a de fixação da 

indenização e serviria para aferição do montante observando as características 

peculiares envolvidas na questão. O que na prática poderia- aumentar ou reduzir o 

quantum indenizatório devido à observação de: a gravidade do fato, condição 

econômica da vítima, culpa da vítima etc. Esses critérios deverão ser aplicados para que 

o valor do quantum debeatur seja promulgado de forma mais equilibrada aproveitando-

se dos benefícios  de ambos os critérios. 

																																																													
28	OLIVEIRA, Vanessa Justo, Reparabilidade do dano moral puro: fixação de novos parâmetros de 
arbitramento do quantum indenizatório em vista à problemática de seu caráter axiológico e subjetivo 
decorrente do livre convencimento do magistrado- In:  Revista de Direito Privado- vol.10, São Paulo, 
outubro/dezembro 2009, n.°40, p.322.	
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Os danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado somente 

podem ser revistos em sede de recurso especial quando o valor arbitrado é exorbitante 

ou irrisório, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade·29. 

Conforme mencionado, a existência do dano é um dos pressupostos para a 

configuração da responsabilidade, uma vez que sem o dano não há que se falar em 

obrigação de reparar. Em regra só há responsabilidade civil quando há dano, cabendo o 

ônus da prova. 

4. Dano Ambiental 

Para falar de dano ambiental necessariamente precisamos conceituar meio 

ambiente. 

 A Lei n°6.938, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, introduziu 

preliminarmente o conceito de meio ambiente na legislação brasileira, em seu art. 3º, I, 

in verbis: 

Art.3º Para os fins previstos nesta lei entende-se por: 

I - meio ambiente, 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. 

Consagrou a supramencionada terminologia com advento da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que ao longo de sua redação em muitos pontos 

citou o meio ambiente, o que nos indica que sua interpretação deve ser abrangente. A 

doutrina brasileira adotou um posicionamento holístico, o qual contém os recursos 

naturais: como ar, água e terra. Interpreta-se como meio ambiente todo e qualquer 

elemento que corroborem com o desenvolvimento equilibrado de todos os seres vivos. 

De forma que, consideram-se também componentes do meio ambiente o patrimônio 

artístico, paisagístico, turístico, artificial e social. 

Para José Afonso da Silva29, o “meio ambiente é, assim, a interação do conjunto 

de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento 

equilibrado da vida em todas as suas formas”. 

Sobre o conceito de dano ambiental mencionamos o doutrinador Édis Milaré 30 

que é toda perturbação antrópica imposta ao patrimônio ambiental (natural, cultural ou 
																																																													
29 SILVA, José Afonso, Direito Ambiental Constitucional, 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2002, p. 20. 
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artificial), apta a desencadear, imediata ou potencialmente, abalo ao equilíbrio 

ecológico, à sadia qualidade de vida, ou outros valores coletivos ou pessoais. 

Portanto, entendemos que o dano ambiental não apenas computa uma perda 

relativa ao patrimônio ambiental, compreendido como um bem coletivo, também pode 

intervir sobre um bem de interesse individual, nesse caso é denominado de dano 

reflexo31, que também enseja uma reparação pelo prejuízo patrimonial e 

extrapatrimonial. 

Há uma crise ambiental latente que assola o mundo inteiro. A preocupação com 

o meio ambiente é antigo, vide ONU-Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), 

Joanesburgo (2002) e Rio de Janeiro (2012), porém os esforços para a manutenção de 

um meio ambiente equilibrado não está tendo os resultados desejados, muito pelo 

contrário, a extração de recursos naturais é tão feroz que estamos exaurindo o direito 

fundamental de outras gerações a um meio ambiente equilibrado. 

4.1. Particularidades do Dano Ambiental 

Um norte está no artigo 225, §3°, da CFRB: “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”. 

Devemos estabelecer os elementos que integram o dano ambiental: a 

perturbação infligida aos bens ambientais, advindas da ação do homem ou derivada 

dela. O caso de caso fortuito e força maior devem ser descartada a responsabilização. 

Uma visão abrangente de meio ambiente (com elementos naturais, artificiais e 

culturais). A relação causal não resulta apenas do nexo causa-efeito, constatável direta e 
																																																																																																																																																																																			
30 MILARÉ, Édis, Direito do ambiente, 9ªed., rev. atual e ampl., São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p.319	
31 Jurisprudência do STJ: O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano 
ambiental que acarretou a redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, 
ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao 
convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade. Acórdãos: AgInt no REsp 1638946/RO, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017 
AgInt no AREsp 852041/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
20/04/2017, DJe 03/05/2017, AgInt no AREsp 913100/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016. É devida a indenização por 
dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das 
condições de trabalho, em consequência do dano ambiental. REsp 1346449/PR, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 21/11/2012 
REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 
16/02/2012 
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imediatamente. A causa pode ter antecedentes remotos-com o efeito pode ser potencial 

ou futuro não limitado, portanto, no tempo ou espaço.32Relevante é a reflexão sobre a 

intensidade do dano ambiental, pois sua medição deve decorrer do poder de subversão 

que ocasionou ao equilíbrio do ecossistema, ou da interferência da qualidade de vida 

sadia ou outros valores que implicaram no âmbito moral, coletivo ou individual. 

Esclarecendo que não se confundem as noções de impacto, em sentido estrito, e de dano 

ambiental, propriamente dito: o primeiro decorre dos efeitos que qualquer atividade 

humana causa ao ambiente; o segundo decorre do grau maior, isto é, de agravos mais 

sensíveis que essa mesma atividade acarreta·33. 

O dano ambiental tem duas vertentes a do dano ambiental coletivo: de amplo 

espectro é uma violação de égide difusa e coletiva. Já o dano ambiental individual que 

vitima diretamente a pessoa, em sua integridade moral ou seu patrimônio material. O 

dano coletivo, quando cobrado tem a indenização ou ressarcimento encaminhado para 

um fundo, pra que tenha os prejuízos sejam recuperados ou reconstituídos.33 No 

segundo caso dá azo a indenização para os particulares que sofreram prejuízos.34 

4.1.2. Pressupostos de configuração do dano ambiental  

Sobre as vítimas relacionadas ao dano ambiental podemos dividi-las em duas : A 

vítima direta ,geralmente de forma individualizada ou individualizável sofre 

perecimento muito mais notável e palpável do seu bem jurídico , ao passo de que a 

pessoa que sofreu danos ricochete(vítima indireta) neste caso é a sociedade como um 

todo, em decorrência do preceito constitucional que o meio ambiente é de uso comum 

do povo, o que encontra respaldo na Constituição e na jurisprudência 35, o que implica 

em uma perda amargada por toda a sociedade de forma difusa e multifacetária.  

Os pressupostos de configuração da indenização por dano ambiental sempre 

deverão ter dois requisitos essenciais de caracterização: a demonstração fática do nexo 

entre a ação e a omissão do lesante que estabeleça o estrago como causa suficiente. Para 

haver pretensão indenizatória deve-se haver anormalidade no desenvolvimento da 

atividade. A anormalidade se verifica quando há uma modificação das propriedades 
																																																													
32	MILLARÉ, Édis, ob.cit., p.32.	
33Artigo 13 da Lei 7.347/1985.	
34	TJSP, Ap Civ 135914-1, j.18-02-1991, rel.Godofredo Mauro.	
35 No julgamento do REsp 1.367.923, o colegiado confirmou acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro que condenou três empresas em R$ 500 mil por dano moral ambiental em razão do 
armazenamento inadequado de produtos danificados confeccionados em amianto.	
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físicas e químicas dos elementos naturais de tal grandeza que estes percam, parcial ou 

totalmente, sua propriedade ao uso.36A gravidade intimamente ligada a anormalidade, se 

concretiza quando sobrepuja os padrões de lesão aceitáveis da atividade humana aos 

elementos naturais. Além disso, a periodicidade que em linhas gerais é :o liame entre 

tempo e produção danosa derivada de uma atividade. 

Há grande problema em especificar o responsável pelo dano, haja vista, que 

muitas vezes as proximidades existe um vultoso número de empresas potencialmente 

poluidoras. A verificação do dano gasta muito dinheiro, devido sua natureza técnica, o 

que para muitos indivíduos lesados é inviável de proporem. Sobre o perigo do imposto o 

onus probandi  a maior parte da doutrina defende uma responsabilidade objetiva do 

lesante. 

4.1.3. Relevância do nexo causal 

Dada a urgência e importância da seara ambiental, atualmente, o nexo causal 

teve uma mitigação de relevância. A simples potencialidade que ligue a ação ou 

omissão ao resultado (lesão) pode ensejar na responsabilização. E a explicação dá-se 

primeiramente pela lógica romana da qual extrai-se que aquele que lucra deve arcar com 

prejuízos e risco derivados atividade. Por fim, pela dificuldade de especificar a conduta 

de cada responsável em uma multiplicidade de agentes lesantes. Por isso, o 

posicionamento dos juristas pátrios é no sentido de que a vítima possa, voluntariamente, 

escolher entre acionar todos os agressores ou apenas um deles, preferencialmente o mais 

conveniente à efetivação de sua pretensão de ressarcimento, cobrando a totalidade do 

evento danoso·37. 

4.1.4. Sujeitos que podem ser responsabilizados 

Na relação jurídica estabelecida pelo evento danoso de âmbito ambiental. 

Figura-se como polo passivo qualquer pessoa física ou jurídica que corrobore para os 

prejuízos ambientais. Peculiarmente o Poder Público poderá ser responsabilizado 

mesmo que não haja diretamente provocado o dano, mas que a omissão na prevenção de 

																																																													
36 LUCARELLI, Fabio Dutra, Responsabilidade Civil por Dano Ecológico, Revista dos Tribunais, 
fevereiro 1994, p.252.  
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seus agentes, o qual será responsável solidariamente (com direito de regresso em 

desfavor ao poluidor) 37. 

5. Jurisprudência 

O Superior Tribunal de Justiça publicou no dia 25 de fevereiro de 2019, o 

Informativo n° 119 com onze teses pacificas da corte sobre o dano ambiental. 

Selecionamos as mais relevantes para focar neste trabalho.  

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, capitaneada pela teoria do 

risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante o que permite que o risco 

se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável 

pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação 

de indenizar 38. 

O reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa 

a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado·38. 

A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como 

excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco 

integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, §3º, da CF e 

art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981), responsabilizando o degradador em decorrência do 

princípio do poluidor-pagador. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973)38. 

É imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente39. 

O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso nas 

hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental40. 
																																																													
37 Sob o princípio da prevenção tem um papel importante para frenar ou ao menos mitigar o dano 
ambiental, pois os agentes públicos, ficamos com o pensamento de Celso Antônio Pacheco Fiorillo .  
Curso de direito ambiental brasileiro, São Paulo, Saraiva Editora, 2006, p.37 “princípio da prevenção por 
intermédio das licenças, das sanções administrativas, da fiscalização e das autorizações, entre outros 
tantos atos do poder Público, determinantes da sua função ambiental de tutela do meio ambiente”. 
Particularmente importante é incentivar a tutela preventiva pois o meio ambiente é bem finito e muitas 
vezes sua tutela punitiva não possibilita o reestabelecimento de status quo ou ressarcimento monetário 
suficiente. 
38 EDcl no REsp 1346430/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
05/02/2013, DJe 14/02/2013, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012. 
39 REsp 1081257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, 
DJe 13/06/2018, REsp 1641167/RS,  
REsp 1680699/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, 
DJe 19/12/2017, AgRg no REsp 1466096/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015, AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014.	
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A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 

(Súmula n. 618/STJ) 41. 

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito 

Ambiental. (Súmula n. 613/STJ) 42. A teoria do fato consumado é uma tese de viés 

doutrinário e jurisprudencial que, em simples termos, convalida uma situação pelo 

decurso do tempo, fundamentada no respeito ao princípio da segurança jurídica e a 

estabilidade. 

Não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio 

ambiente43. 

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento sobre 

o tema, a corte veio estruturando solidamente e coerentemente seu pensamento holístico 

e preservacionista por meio de jurisprudência ao longo dos anos. 

Com relação ao Supremo Tribunal Federal a situação figura-se divergente, a 

grande maioria das questões submetidas ao grau máximo de jurisdição do país obsta em 

uma questão burocrática, a súmula 279 do STF, que impossibilita o reexame do 

conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível em recurso 

																																																																																																																																																																																			
40AgInt no AREsp 941039/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 03/10/2017, DJe 05/10/2017, AgRg no AREsp 820193/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017, REsp 1363107/DF, Rel. Ministro 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015. 
41AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, AgInt no AREsp 620488/PR, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, AgInt no REsp 
1741948/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, 
DJe 20/08/2018 
42	REsp 1505083/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 27/11/2018, DJe 10/12/2018,AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018,AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. 
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 
31/10/2018,REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
14/08/2018, DJe 20/11/2018,AgInt no REsp 1419098/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018,AgInt no AREsp 1211974/SP, Rel. 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018. 
43AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
13/11/2018, DJe 22/11/2018. 
	REsp 1755077/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/10/2018, DJe 04/02/2019, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 747515/SC, Rel. Ministra REGINA 
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, HC 273304/PR, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 08/09/2016,REsp 
1381191/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª 
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016. 
REsp 1172553/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
27/05/2014, DJe 04/06/2014.	
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extraordinário. O que inviabiliza uma visão clara do posicionamento sobre o dano 

ambiental. Porém fazendo uma análise global sobre tudo que foi decidido ao tocante do 

meio ambiente44. A posição mais relevante é a adoção “por enquanto” da teoria do risco 

administrativo como Toshio Mukai trata: “A orientação do Égregio Supremo Tribunal 

onde o acatado administrativista é invocado, acrescentando, um aresto, que a contrario 

sensu seria admitir a teoria do risco integral, forma mais radical que obrigaria a 

Administração a indenizar sempre (...)” 45. Em outras palavras o poluidor é compelido a 

indenizar ou reparar os danos ambientais advindos da sua atividade. Ficando de fora a 

ação de terceiros, vítima ou não, o caso fortuito e a força maior.  

6. Evolução da responsabilidade estatal 

Segundo o jurista Carlos Roberto Gonçalves46: "Responsabilidade civil é, assim, 

um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de 

um dever jurídico originário". 

O que se percebe é que a evolução responsabilidade estatal e uma evidente 

ampliação da proteção dos jurisdicionados. No decorrer da trajetória, vislumbramos 

teorias sórdidas a respeito. 

Como se sabe, o grande desenvolvimento do tema responsabilidade civil do 

Estado proveio do modelo francês, este historicamente é referência basilar do estudo, 

mesmo no Brasil não havendo cisão entre jurisdição graciosa e contenciosa. 

Porém o foco principal deste trabalho voga a responsabilidade civil 

extracontratual do Estado, visto que a responsabilidade contratual do Estado é matéria 

tratada em contratos administrativos. Instituto que se baseia na infração de cláusulas 

pré-acordadas e aceitas entre as partes, como resultado do descumprimento causa algum 

prejuízo à uma das partes, o que necessariamente deverá ser recompensado. 

A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar 

danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou 

omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos47. 
																																																													
44 ADI 3.937, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 24-8-2017, P, Informativo 874. = ADI 3.406 e ADI 3.470, 
rel. min. Rosa Weber, j. 29-11-2017, P, Informativo 886, [ADI 3.378, rel. min. Ayres Britto, j. 14-6-2008, 
P, DJE de 20-6-2008. [MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de17-11-1995. 
45MUKAI, Toshio. 1938. Direito ambiental sistematizado, 10ª ed., rev.e atual, Rio de Janeiro.Forense, 
2016, p.97.	
46 GONÇALVES, Carlos Roberto, Comentários ao Código Civil, Vol. XI, São Paulo, Editora Saraiva 
2003, p. 07. 
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Com o advento da Lein°6.938/81 dispôs sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, consagrou a responsabilidade civil objetiva (em contraposição da teoria 

subjetiva, que depende de demonstração da culpa do autor e do prejuízo) do dano ao 

meio ambiente. Em seu art.14, §1°: “Sem obstar a aplicação das penalidades neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 

6.1. Teorias da Responsabilidade Subjetiva (teoria civilista) 

Para abrandar a teoria da irresponsabilidade do monarca por prejuízos causados 

a terceiros. Passou-se a admitir a responsabilidade civil quando decorrente de atos de 

gestão e a afastá-la nos prejuízos resultantes de atos de império. Distinguia-se a pessoa 

do Rei (insuscetível de errar - the king can do no wrong), que praticaria os atos de 

império, da pessoa do Estado, que praticaria atos de gestão, através de seus prepostos48. 

Para o ilustre doutrinador José Cretella Júnior 49divide-se	: dois tipos de atos : os 

atos de império: todos os pronunciamentos da Administração que envolvam aquela 

pessoa jurídica na qualidade de depositária de uma parcela do poder público- do 

imperium, movimentando-se  soberanamente ,no terreno da ordem, permitindo ou 

negando algo aos administrados; e entendendo sob o título de atos  de gestão toda a 

ação em que o Estado se equipara ao particular quando administra seu patrimônio. 

Houve pouca adesão a essa teoria, seja pela impossibilidade de dividir a 

personalidade jurídica do Estado ou ainda pela nebulosa conceituação dos atos de gestão 

(com culpa do funcionário) e os atos de império. No mais, a dificuldade de 

consubstanciar o que seria os atos de gestão e injuridicidade na exigência do 

componente culpa, na configuração de responsabilidade civil do Estado nos atos de 

império e nos atos de gestão de forma a paulatinamente ser substituídas por outras. 

6.2. Responsabilidade por “culpa civilística”  

Nesse estágio da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado houve uma 

proteção maior ao patrimônio dos administrados. Em termos gerais para que o Estado 

respondia pelos prejuízos causados é necessário que ocorra a culpa. Esta culpa 

																																																																																																																																																																																			
47 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 27ªed., São Paulo, Editora Atlas, 2014, 
p.716. 
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, ob.cit., p.718. 
49 JUNIOR, José Cretella, p.609-610.	
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necessariamente tem que derivar de ato de seus agentes ou representantes (pessoas 

físicas), pois a Administração Pública (pessoa jurídica) não tem capacidade direta de 

agir com “culpa”. 

A doutrina da culpa resumidamente é uma tentativa de mover uma construção 

fincada na seara jurídica civil para a seara administrativa. A grande maioria dos juristas 

brasileiros considera que aqui o Estado era tido como um preponente e o funcionário 

como um preposto. A responsabilidade final, obviamente seria do Estado, por isso este 

deveria se preocupar com a eleição de seus agentes e representantes sem olvidar a 

vigilância sobre o trabalho destes (culpa “in elegendo” ou “in vigilando”), porque em 

última análise quem responde pela “culpa” de seus colaboradores era o Estado.  

O lesado de seu direito a partir de então não precisaria mais identificar o agente 

público causador do dano, bastando comprovar o retardamento, mau funcionamento ou 

inexistência do serviço (culpa anônima). Portanto para a indenização, era necessário, 

além do nexo causal a comprovação de culpa pela falta do serviço (faute du service).50 

Ainda sobre a realidade brasileira, prosperou a ideia de que o Estado era um ente 

responsável, trazido à baila pelo Direito Civil-art. 15°do Código Civil Brasileiro de 

1916.	Dessa forma, incidindo o Estado em culpa “in vigilando” ou “in elegendo”, o que 

implicou na obrigação de reparar os danos causados por seus representantes. 

6.3. Teorias Publicistas 

A responsabilidade objetiva é aquela em que basta a ocorrência do fato para 

imputar ao autor a responsabilidade pelo devido ressarcimento, isto é, não há a 

necessidade de se buscar a existência da culpa. 

Fundamentando a teoria da responsabilidade objetiva na seara cível, Sílvio 

Rodrigues51 assevera: 

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do 
dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o 
dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer 
tenha este último agido ou não culposamente. 

																																																													
50 MALTA, Carlos Pinto Coelho, Curso prático de direito administrativo, 2ªed., rev.atual.ampl., Belo 
horizonte, Editora Del Rey, 2004 , Capítulo 5, Responsabilidade Patrimonial do Estado. Autor: Sérgio 
Henriques Zandona Freitas, p.216. 
51	RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil, Vol. IV, 19ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 10 



	
	

27	
	

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, 
através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-
lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. “Examina-
se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o 
comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de 
ser indenizada por aquele.” 

 
Houve a evolução do instituto ao criar a responsabilidade objetiva do Estado, 

agora sob o julgo do direito público, o qual não daria mais vazão, ao anterior 

entendimento de necessária prova de culpa administrativa para o ressarcimento do dano. 

O famoso caso de Agnés Blanco ocorrido na França, no ano de 1873 (leading case), 

quando então seu responsável promoveu ação civil de indenização, alegando que o 

Estado era civilmente responsável pelas lesões em desfavor de outrem, em decorrência 

dos atos de seus agentes ou representantes. Arguido conflito de competências entre a 

justiça comum e o contencioso administrativo, o Tribunal  de Conflitos decidiu a 

controvérsia, optando pela justiça administrativa, entendo que seu papel é de reger o 

funcionamento dos serviços públicos.  

Teoria da “faute du servisse publique” ou culpa administrativa. Instituído pelo 

binômio falta de serviço público-culpa da administração. Não é necessário que tenha 

culpa subjetiva por parte do agente estatal, bastando à falta objetiva, em concreto, do 

serviço. A falta do serviço ocorre ou pela inexistência, mau funcionamento ou 

retardamento da prestação do serviço estatal52. O que fazia o ônus da prova se inverter, 

de forma que o Estado que deveria provar alguma excludente de responsabilidade. 

Também não prosperou devido à dificuldade da vítima de ter que provar a falta do 

serviço e a consequente responsabilidade civil. 

Posteriormente emergiu a teoria do risco administrativo, que basicamente aduz	

que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade 

administrativa. E, se essa atividade é exercida em favor de todos, o ônus deve ser assim 

suportado. Lembrando que o Estado é responsável pelos riscos de sua atividade 

administrativa, mas não pela atividade de terceiros, da própria vítima ou de fenômenos 

naturais, alheios à sua atividade (excludentes de responsabilidade). Por fim, vemos a 

teoria do risco integral, segundo a qual a Administração é obrigada à reparação de todo 

e qualquer dano. 

																																																													
52 LUCARELLI, Fabio Dutra, ob.cit., p.263-264. 
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Na situação brasileira vemos que a doutrina maciçamente envereda para o risco 

administrativo, assim como STF, porém o STJ já tem julgados reiterados sobre risco 

integral.53Porém achamos que é uma tendência haver futuramente na seara ambiental 

uma proteção cada vez maior de bens ambientais, dada a peculiaridade e necessidade na 

vida em sociedade. 

Por fim ao tratar de responsabilidade do estado por atos administrativos54 

praticados por seus agentes é fincada na teoria objetiva do risco administrativo, artigo 

37, § 6°, CFRB.  Com as empresas públicas não é diferente, fazemos analogia às 

palavras de Fabio Dutra Lucarelli55: 

Todas as entidades estatais e seus desmembramentos meramente administrados, bem 
como as pessoas físicas ou jurídicas que, como entidade paraestatal ou empresa 
concessionária ou permissionária de serviço público, exercem função pública 
delegada pela Administração, têm o dever de indenizar o dano causado a terceiros 
por seus agentes, sem que seja necessária a produção da prova da culpa. 

 

Parte II - EMPRESAS PÚBLICAS PORTUGUESAS 

1. Setor Público Empresarial 

 O Estado português, após a segunda guerra mundial, optou por novas formas de 

organização e de atuação para adequar-se às mudanças de configurações sociais e 

económicas, em virtude da crise económica instalada no pós-guerra. A saída encontrada 

para a crise foi O Estado trajar-se de empresário para enquadrar-se aos novos 

fenómenos de cariz económico e de caráter nacional e internacional. Um exemplo dessa 

saída foi a promulgação do Decreto-Lei n°133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o 

regime jurídico do setor público empresarial, revogando o diploma anterior, Decreto-Lei 

n° 558/99, de 17 de dezembro, o qual foi concebido para tornar o sistema do sector 

público empresarial mais coerente com a concepção comunitária do Estados-Membros 

da União Europeia, condensando em um mesmo regime assunto similares, tais como: 

organizações empresariais detidas por entidades públicas, independentemente da 

																																																													
53 A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, capitaneada pela teoria do risco integral, sendo o 
nexo de causalidade o fator aglutinante o que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo 
descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de 
responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.	
54	Ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça às vezes, no exercício de 
prerrogativas públicas, praticada enquanto comando complementar de lei e sempre passível de 
reapreciação pelo Poder Judiciário.	
55 LUCARELLI, Fabio Dutra, ob.cit, p.270. 
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natureza pública ou privada da empresa; regime jurídico de direito privado e influência 

pública dominante  .	 

 Na construção jurídica do setor público empresarial do Estado português, 

observou-se uma transformação conceptual do que seriam as empresas públicas.	 A 

redefinição lograda por meio do Decreto-Lei n° 558/99, de 17 de dezembro, teve o 

intuito de compatibilizar a legislação portuguesa com a concepção comunitária, tal 

como consta na	 Directiva n°80/723/CEE, da Comissão Europeia, de 25 de junho de 

198056, tendo como teor de mudança: “qualquer empresa em que os poderes públicos 

possam exercer directa ou indirectamente, uma influência dominante em consequência 

da propriedade, da participação financeira ou das regras que a disciplinam” (artigo 2°, 

n°1, alínea b, da Directiva). 

 Na Constituição da República Portuguesa, o conceito de sector público 

empresarial do Estado está localizado no artigo 82º, n.2, da CRP, não se confundindo 

com o conceito de setor público empresarial do Decreto Lei n°133/2013, de 3 de 

outubro. Sobre o assunto, J.J Canotilho e Vital Moreira ensinam que: 

 [...] para participar do sector público é necessária a situação de propriedade dos 
meios de produção, da empresa ou do estabelecimento e de gestão pública, ou seja, 
pertencer ao Estado ou a outras entidades territoriais (regiões autónomas e 
autarquias), diretamente ou por intermédio de outras entidades (nomeadamente 
empresas públicas)57. 
 

 Conclui-se, então, que os autores quiseram dar à norma uma interpretação 

ampliativa do que é o sector público empresarial, sintetizando tudo o que caracteriza 

propriedade económica e engloba o conceito. 

2. Privatização 

 O conceito de privatizações, em sentido amplo, é qualquer perda de destaque 

económico no setor público, como desregulamentação, introdução de formas de gestão 

privada na esfera pública ou terceirização de serviços anteriormente prestados 

diretamente pelo setor público. No cenário português,  houve a abertura do mercado  

através da Lei n° 11/90,de 4 de maio(Lei de Quadros de Privatizações), dispensando 

assim o princípio da irreversibilidade das nacionalizações  e  assim a retirada  dos 
																																																													
56Directiva n°80/723/CEE, da Comissão Europeia, de 25 de junho de 1980. Disponível em:<https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31980L0723&from=FR>. Acessado em 15-08-
19. 
57CANOTILHO,,J.J.Gomes, MOREIRA,Vital , Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol .I, 4ª 
ed., rev. , Coimbra, Editora Coimbra, 2007, p. 978. 



	
	

30	
	

prévios entraves de imersão na iniciativa privada , em certas atividades económicas e 

financeiras, viabilizando a metamorfose de empresas públicas em sociedades anónimas 

e consecutivo impulso para a privatização. 

  Com essas as privatizações possibilitaram fomentar a economia, 

promover o desenvolvimento do mercado de capitais e diminuir o peso da dívida 

pública na economia portuguesa. Na prática, observou-se também uma diminuição de 

participação do Estado e consequentemente seu papel intervencionista foi afastado, 

dando lugar a uma nova configuração mais um Estado fiscalizador. 

  

3. A noção de empresas públicas 

Historicamente, as empresas públicas foram diplomadas pelo primeiro Decreto-

Lei n° 260/76, de 8 de Abril, contudo, o tratamento legislativo deixou à margem as 

sociedades de capitais públicos (incluindo as de capitais exclusivamente públicos). Em 

compensação, a sociedade comercial de capitais públicos, a qual não se aplicava 

diretamente ao Decreto-Lei n° 260/76, teve uma melhor adesão no mercado em virtude 

do regime jurídico de direito privado.  A partir da adopção da Lei - Quadro de 

Privatizações (Lei n°11/90, de 5 de abril), houve o fenômeno conhecido como “fuga 

para o Direito privado”, em que as empresas públicas, as pessoas coletivas públicas 

empresariais, transformaram-se em sociedades de capitais públicos. 

Essas duas formas jurídicas de empresa pública - a de sociedade constituída nos 

termos da lei comercial e as entidades públicas empresariais - juntas resultaram na 

noção de empresa pública, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto-Lei 

n°558/99, de 17 de dezembro·58. 

Doutrinariamente, o professor Diogo Freitas do Amaral58 apresenta uma 

elaboração técnica da noção de empresa  pública. 

a) A forma jurídica apresentada pela empresa pública pouco importa para fins de 
conceituação, pois existem empresas públicas sob a forma de pessoas colectivas  e 
outras são sociedades comerciais, que consistem em pessoas colectivas privadas; 

 
b) As empresas públicas sob forma pública têm direção e capitais públicos; 

 
c)  As  empresas públicas  sob forma privada identifica-se  pela sujeição da influência 

dominante do Estado, ou de outras entidades públicas proveniente da maioria do 
capital,  qualificadas ou de direitos  da maioria dos direitos de voto, do direito de 

																																																													
58 AMARAL, Diogo Freitas do Amaral, Curso de direito administrativo, Vol. I, 4ª ed., com colaboração  
de Luís Fábrica, Jorge Pereira e Tiago Macieirinha. Coimbra, Almedina, 2015, p.334-335. 
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designar ou destituir a ,maioria dos membros dos órgãos de administração ou de 
fiscalização, assim como a distribuição das participações qualificadas ou de direitos 
especiais que permitam influir de forma determinante os processos decisórios ou as 
escolhas estratégica da empresa (Decreto-Lei n°133/2013, art. 9°, nº 1).Contudo 
nestes dois últimos casos é impreterível a maioria de capitais públicos. 

 
 

As empresas públicas são singulares, pois, apesar da busca por paridade de 

tratamento com as empresas privadas atuantes no mesmo setor, a égide das empresas 

públicas sempre serão discrepantes das empresas privadas. Um exemplo dessa 

discrepância é a gestão financeira das empresas públicas, que é mais semelhante à 

gestão financeira pública do que da gestão financeira privada. As empresas privadas 

estão condicionadas às receitas para então programarem as despesas. Nas empresas 

públicas, isso seria impraticável, pois não há como compelir o cidadão a pagar 

prestações sem contrapartida específica e individualizada, como no caso dos impostos59. 

Outro exemplo dessa discrepância é que as empresas públicas, ao estarem em apuros 

financeiros, podem recorrer ao artigo 172°, n°5 do CPTA quando forem condenadas a 

pagar  determinada quantia em processo executivo (tribunais administrativos), uma vez 

que  uma pessoa indireta do Estado prevê um adiantamento com respectivo desconto  

das quantias no orçamento estatal no ano conseguinte. 

As empresas públicas portuguesas orientam-se fortemente pelas diretrizes 

comunitárias. O monopólio comercial governamental é desencorajado, ocorrendo 

apenas em caráter de excepcionalidade; a empresa pública deve atuar sob a observação 

das normas concorrenciais, de acordo com o princípio da livre iniciativa, o qual é regido 

pelo direito privado60. 

 A criação de empresas públicas portuguesas poderá ocorrer de acordo com o 

artigo 10° do Decreto-Lei n° 133/2013, dentro dos termos e condições  do Código de 

Sociedades Comerciais (C.S.C)ou ainda, , ao passo que  a criação das entidades públicas 

empresariais é feita por decreto-lei (art.35°, n°1 do Decreto-Lei n°133/2013) :  

processa-se nos termos e condições aplicáveis à constituição de sociedades 
comerciais e depende sempre de autorização dos membros do Governo, 
responsáveis pelas áreas das finanças e do respetivo sector de atividade, 
antecedida de parecer prévio [é um ato preparatório, não vinculativo, que 
obrigatoriamente antecede a decisão de constituição de qualquer empresa 
pública] da Unidade Técnica [dado através de estudos técnicos relacionados à 
viabilidade econômica e financeira sempre atentando para os benefícios 

																																																													
59 CRP, art.103°, n.° 2, (Princípio da legalidade fiscal). 
60 OTERO, Paulo, Vinculação e liberdade de Conformação Jurídica do Sector Empresarial do Estado, 
Coimbra, Editora Coimbra, 1998, p. 129. 



	
	

32	
	

resultantes da exploração da atividade em moldes empresariais (artigo 
10°,n°1 e 2 do Decreto -Lei n° 133/2013,3 de outubro. 

Já a extinção das empresas públicas deve ser processada de forma similar aos 

termos na lei comercial para as sociedades, ou então no caso das entidades públicas 

empresarias através de decreto-lei(art.35°,n°1 do Decreto-Lei n°133/2013),o qual pode 

em certos aspectos remeter para lei comercial(artigo 35°,n°2 do Decreto-Lei 

n°133/2013) porém só é aplicável se o decreto-lei  de extinção remeter expressamente. 

As empresas públicas tanto sob a forma societária quanto sob a forma pública, 

são regidas pelo artigo 60°, n° 1 e 2° do Decreto-Lei n° 133/2013, ou seja, possuem  

órgãos de administração e fiscalização similares aos das sociedades anónimas. Esses 

órgãos têm suas competências genéricas previstas na lei comercial, como sociedade 

anónima, nos termos do art. 278° do C.S.C61. 

O Decreto-Lei n°133/2013, de 3 de outubro, teve o intuito regulamentar as 

empresas públicas e, consequentemente, diminuir o endividamento para assim perseguir 

o equilíbrio das contas no setor público62. Havia um déficit público de confiança sobre a 

gestão das empresas e sobre adequação destas fórmulas organizatórias à prossecução de 

fins de interesse público, que se procurou corrigir com a introdução de uma série de 

mecanismos de controlo, num difícil equilíbrio entre autonomia  de gestão empresarial e 

intervenção pública63. 

Esse decreto sujeitou as empresas públicas a uma tutela económico-financeira 

para assim atingir uma qualidade de gestão e  o exercício do bom governo, monitorando 

as práticas de governação do setor público empresarial - por meio da Unidade Técnica 

de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (artigo 68°, n° 2) e 

																																																													
61A administração e a fiscalização da sociedade podem ser estruturadas segundo uma de três modalidades:  
a) Conselho de administração e conselho fiscal;  
b) Conselho de administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e revisor oficial de contas;  
c) Conselho de administração executivo, conselho geral e de supervisão e revisor oficial de contas.  
2 Nos casos previstos na lei, em vez de conselho de administração ou de conselho de administração 
executivo pode haver um só administrador e em vez de conselho fiscal pode haver um fiscal único.  
3 Nas sociedades que se estruturem segundo a modalidade prevista na alínea a) do n.º 1, é obrigatória, nos 
casos previstos na lei, a existência de um revisor oficial de contas que não seja membro do conselho 
fiscal.  
4 Nas sociedades que se estruturem segundo a modalidade prevista na alínea c) do n.º 1, é obrigatória, nos 
casos previstos na lei, a existência no conselho geral e de supervisão de uma comissão para as matérias 
financeiras.  
5 As sociedades com administrador único não podem seguir a modalidade prevista na alínea b) do n.º 1.  
6 Em qualquer momento pode o contrato ser alterado para a adopção de outra estrutura admitida pelos 
números anteriores. 
62 Preâmbulo do decreto-Lei 133/2013 de 3 de outubro. 
63 COUTINHO Juliana, ob.cit, p.478.	
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pelo relatório anual (artigo 54°, n° 1) - como requisito para transparência não só da vida 

económica como também da   financeira - aplicações junto ao IGCP-E.P.E	e aspectos de 

sua organização e seu funcionamento - (artigos 16°, 44°, 45°, 46°, 47° e 53°). 

3.1. Serviço público e serviço de interesse económico geral 

No cenário nacional português vigora ainda o enunciado do artigo 4°, n° 2 da 

Lei n°19/2012: 

  As empresas encarregadas por lei da gestão de serviços de interesse económico 
geral ou que tenham a natureza de monopólio legal ficam submetidas ao disposto na 
presente lei, na medida em que a aplicação destas regras	não constitua obstáculo ao 
cumprimento, de direito ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. 
 

Essa conceituação de serviço de interesse público, bastante abstrata, foi pauta do 

Livro Branco sobre os Serviços de Interesse Geral, de 14 de setembro de 2006, dentro 

do Parlamento Europeu, o qual reconheceu que é inviável uma definição padrão do que 

sejam os serviços de interesse geral dentro de um espaço tão diverso como o dos 

Estados-membros da União Europeia. Essa definição foi sendo esclarecida por 

reiterados julgamentos do Tribunal de Justiça da União Europeia64, o qual foi 

otimizando o conceito de serviços de interesse geral, como atividade vinculada 

indispensável para quem a exerça e deve ser prestada continuamente e com qualidade a 

todos, tendo como princípio o oferecimento de prestação do serviço de interesse geral e 

não submetido à lógica interesse de mercado. 

4. Empresas Públicas 

De acordo com a doutrinadora Juliana Coutinho65, acerca dos artigos 5°e 9° do 

Decreto-Lei n°133/2013, de 3 de outubro, que versam sobre o setor empresarial do 

Estado, as entidades públicas do Estado são assim classificadas:  

1) As entidades dotadas de personalidade jurídica pública, artigo 56° e seguintes, 

são   conhecidas como entidades públicas empresariais;   

																																																													
64 Corsica Ferries France S.A, de 18 de junho de 1998. Disponível em: <eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=1566654215732&text=%22Processo%20C266/96%22&scope=EURLEX
&type=quick&lang=pt>. Paul Corbeau, de 19 de maio de 1993. Disponivel em:<eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=1566654003097&text=%22processo%20c91%22&scope=EURLEX&type
=quick&lang=pt>. Comissão Europeia contra a República Francesa. Disponivel em:<eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1566654451507&uri=CELEX:61994CJ0159>. Acessado em: 
20-05-2019. 
65	COUTINHO, Juliana, ob.cit., pp. 420 ss.	
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2) As entidades dotadas de personalidade jurídica privada são: i) as sociedades 

de capitais integralmente públicos são as que detêm todos os direitos de voto e possuem  

a capacidade de designar ou de destituir os participantes dos órgãos de administração e 

fiscalização. O seu capital social é pertencente ao Estado ou a outras entidades públicas, 

observando sempre o exposto no Código das Sociedades Comerciais; ii) as sociedade de 

capitais mistos, concatenando as de capitais públicos e privados, são as que o Estado ou 

outras entidades públicas possuem, isolada ou conjuntamente, uma maior participação 

no capital social da empresa e detém a maioria dos direitos de voto; e as iii) sociedades 

de capitais totalmente ou majoritariamente privados são aquelas em que o Estado ou 

outras entidades públicas possuem uma menor participação no capital social e, mesmo 

assim, o Estado ainda opera, apartada ou conjuntamente, de forma explícita ou não, uma 

influência dominante (artigo 9° do Decreto-Lei n°133/2003 de 3 de outubro), podendo 

exercer inclusive: direito sobre a escolha ou remoção da maioria dos componentes dos 

órgãos de administração ou de fiscalização; reserva de participações qualificadas; e 

direitos especiais que lhe proporcionem uma influência determinante nos processos 

decisórios ou nas predileções estratégicas tomadas pela empresa ou entidade 

participada. 

3) As empresas participadas, previstas no artigo 7º do Decreto- Lei 133/2013, de 

3 de outubro, são organizações empresariais em que o Estado ou qualquer outra 

entidade pública estatal detém participações permanentes, porém, minoritárias, com a 

ressalva de que a totalidade ou, pelo menos, a maioria das participações, advém de 

capital  privado. Porém, não se observa nas empresas participadas o seguinte:  

disposição da maioria dos direitos de voto, nem a possibilidade de escolher ou retirar a 

maioria dos membros do órgão organizador ou controlador e, muito menos, 

participações qualificadas ou direitos especiais que permitam ao Estado influenciar de 

forma determinante nos processos decisórios ou nas opções estratégicas adotadas pela 

empresa ou entidade participada [limitações no artigo 9°, n°1 da alíneas b) a d)]. 

4.1. As entidades públicas empresariais  

 

As entidades públicas empresariais na legislação são definidas no artigo 56°, do 

Decreto-Lei n° 133/2013, de 3 de outubro, como pessoas colectivas de direito público 
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de natureza empresarial66. Essas entidades são regidas pelo Direito privado, salvo em 

casos específico, quando os seus estatutos estabelecem um funcionamento próprio, não 

submetido ao respectivo Decreto-Lei·. 

Essas entidades criadas pelo Decreto-Lei n° 133/2013, que também aprova os 

respetivos estatutos (artigo 57°, n° 1), devem obrigatoriamente apresentar parecer 

prévio pelo dentro dos termos do artigo 10°, n° 2, do mesmo Decreto-Lei, para, assim, 

configurar a sua criação. Elas, juntamente com empresas públicas sob  forma societária, 

possuem autonomia administrativa, financeira e patrimonial e não estão sujeitas às 

normas da contabilidade pública. A sua capacidade jurídica abrange todos os direitos e 

obrigações necessários à prossecução do seu objeto (artigo 58°). 

As entidades públicas empresariais e empresas públicas sob forma societária, 

estruturalmente, tem uma ligação íntima com o Estado. As entidades públicas 

empresariais (EPE’s)	 titulares de capital estatutário (artigo 59° do Decreto-Lei 

n°133/2013) e as empresas públicas societárias, nos moldes do Código das Sociedades 

Comerciais, têm o intuito de satisfazer as necessidades da colectividade, contribuindo 

para um equilíbrio económico e financeiro do conjunto do sector público67. A diferença 

entre ambas é meramente formal, sendo o que mais pesa no conceito vigorante de 

empresa pública é o controlo do Estado ou de outra pessoa colectiva pública.  Com a 

ressalva de que o capital social  e o capital estatutário são destinados a responder às 

respetivas necessidades permanentes das empresas públicas. 

4.2 As empresas públicas sob forma societária 

As empresas públicas sob forma societária, conforme o Decreto-Lei n° 

133/2013, de 13 de outubro, são entidades com atribuições de personalidade jurídica 

privada.	Essas empresas são sociedades formadas de acordo o direito comercial, com a 

particularidade que o Estado possa desempenhar nelas, direta ou indiretamente, uma 

influência dominante. Elas são sempre sociedades anónimas.  

Essas empresas públicas detêm direitos especiais e, no caso das sociedade 

anónimas, só acontecem em categoria de ações, não diretamente relacionada com os 

sócios predeterminados. Isso implica dizer que todas as sociedades comerciais, a saber: 

																																																													
66 Artigo 56° do Decreto-Lei n° 133/2013,3 de outubro. 
67 MARTINS,  Abel Rodrigues, Direito Administrativo,  Administração pública  e organização 
administrativa, Porto, Editora Bookline, 2014 , p.249 
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nome colectivo, por quotas, anónima, em comandita simples ou em comandita por 

ações, terão capacidade de atribuir no ato da constituição obrigações e deveres aos 

sócios (artigos 20° e 21° respectivamente do C. S.C)68.  

As empresas públicas sob forma societária, segundo Juliana Coutinho69, podem 

ser subdivididas em três categorias: i) sociedades de capitais inteiramente públicos, ii) 

sociedades de capitais mistos, iii) sociedades de capitais integralmente ou 

majoritariamente privados. Percebe- se ser indiferente para o conceito de empresas 

públicas a sua forma jurídica de organização, o legislador tentou sujeitas o regime 

jurídico do setor público empresarial a estas entidades por uma questão de interesse 

público. 

4.2.1 Influência Dominante 

Os preceitos adotados pela legislação portuguesa relativos à influência 

dominante advieram de uma série de elementos de inspiração nitidamente 

comunitária70, conforme é possível verificar no artigo 9° do Decreto-Lei n°133/2013,  

de 3 de outubro, que versa sobre a influência dominante: 

Existe influência dominante sempre que as entidades públicas referidas nos artigos 
3.º e 5.º se encontrem, relativamente às empresas ou entidades por si detidas, 
constituídas ou criadas, em qualquer uma das situações seguintes: 
a) Detenham uma participação superior à maioria do capital; 
b) Disponham da maioria dos direitos de voto; 
c) Tenham a possibilidade de designar ou destituir a maioria dos membros do órgão 
de administração ou do órgão de fiscalização; 
d) Disponham de participações qualificadas ou direitos especiais que lhe permitam 
influenciar de forma determinante os processos decisórios ou as opções estratégicas 
adotadas pela empresa ou entidade participada. 

 A influência dominante evidencia uma necessidade do Estado de ter 

participação qualificada, ou direitos especiais, que possibilitem a ele intervir, de 

maneira basilar, dentro dos trâmites decisórios, nas escolhas dos procedimentos 

estratégicos ou na remodelação do parâmetro de detenção da maioria dos direitos de 

voto, na empresa pública sob forma societária. Tais direitos especiais71relacionados à 

																																																													
 
69	AMARAL, Diogo Freitas, ob.cit., p.396.	
70 O artigo 2°, n° 2, da Diretiva n°80/723/CEE, trata da influência dominante , densifica  o conceito em 
que repousa a delimitação do âmbito subjetivo dos estados-Membros da união Europeia 
 
71	 Os direitos especiais acima referidos conferem direitos de carácter patrimonial. O Código das 
Sociedades Comerciais proíbe expressamente determinado privilégios não patrimoniais, como o direito de 
designação de administrador (artigo 391º, nº2) e o direito de voto plural (artigo 384º, nº 5), privilégios 
permitidos no caso das sociedades por quotas (direito especial de nomeação à gerência e direito de voto 
duplo).	
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participação minoritária do Estado propiciam um controlo desse na administração das 

empresas. Essa influência dominante pode ser caracterizada como uma adaptação das 

empresas públicas às pressões externas do mercado e, de alguma forma, visou preservar 

o poder interventor do Estado na economia.   

Embora os direitos especiais possibilitem ao Estado um controlo na 

administração das empresas, a influência dominante nem sempre significa uma 

interferência predominante por parte do Estado. As influências dominantes ficam, na 

maioria das vezes, restritas aos processos decisórios, juntamente com as estratégias 

mercantis apresentadas pela empresa. A título de exemplo: o Estado, quando tiver 

participação minoritária, não terá direito a uma margem maior de participação nos 

lucros que os demais sócios (artigo 22° do CSC), bem  como não terá também o direito  

Nas empresas públicas sob forma societária, as acções privilegiadas são 

mecanismos usados pelo Estado para a manutenção de uma influência dominante e têm 

relação com o instituto do golden shares, isto é, acções de ouro, que basicamente são 

acções que foram, outrora, pertencentes completamente ao poder público e 

posteriormente, após as privatizações, foram diluídas entre o Estado e entes privados72. 

Um dos exemplos do uso de golden shares ocorreu na empresa Portugal Telecom, que 

foi privatizada desde 1995, porém, o Estado ainda detém acções de influência 

dominante, constituindo-se como um dos sócios com algum poderio decisório.  

Essa intervenção do governo nas empresas públicas sob forma societária, 

certamente, tem efeito negativo sobre o valor dos ativos e sobre respeitabilidade no 

meio comercial no qual essas empresas inserem-se. Em decorrência disso, surgiu  a 

discussão, no âmbito da União Europeia e demais núcleos decisórios comunitários, 

sobre a abolição da figura do golden shares. Em Portugal, a abolição começou a ser 

implementada por meio do Programa de Assistência Financeira que, resumidamente,  

foi um acordo entre o Estado português e os demais integrantes do comunidade europeia 

para que a influência dominante seja paulatinamente suprimida do contexto económico, 

conduzindo as empresas públicas ao Livre Comércio, tal qual uma empresa ordinária. 

4.3. As empresas participadas 

																																																													
72 COUTINHO, Juliana, ob.cit., p.427. 
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As empresas participativas, conceitualmente, são organizações empresariais de 

atuação permanente, de forma direta ou indireta por parte do Estado ou de outra 

entidade pública estadual, as quais não recaia sobre a influência dominante do artigo 

9°73. Contudo, no caso das empresas participadas, o conjunto de participações públicas 

não adequam em quaisquer circunstâncias do artigo 3 °, n° 1, do Decreto-Lei n° 

133/2013, não podendo ser qualificadas como empresas públicas “lato sensu” (artigo 2º, 

n.º 2).  

As participações minoritárias do Estado, em regra, estão relacionadas com o 

objeto social vinculado ao interesse público, ou seja, se em causa estão, 

necessariamente, as finalidades públicas, deve ser dada preferência a uma participação 

pública que permita um controlo efetivo sobre a gestão, em detrimento de uma 

participação pública minoritária74. Vemos na adoção  do tratamento legislativo 

português  que os accionistas com cotas de até 10% do capital social detém,  por vezes, 

um considerável  poder influenciador nas decisões estratégicas e organizacionais das 

atividades societárias. Portanto, a participação do Estado é minoritária uma vez que o 

centro de interesse das empresas participadas é o objeto social e o interesse público, 

tanto que os sócios públicos, estruturalmente, buscam tomar a melhor decisão em vista 

do interesse público.  Sobre o conjunto normativo que rege as participações minoritárias 

do Estado, existe  a necessidade de  um  melhor esclarecimento por parte dos 

legisladores, uma vez que esses não esclarecem as especificidades do caráter minoritário 

da participação e não deixam explícito que as empresas participadas são regidas pelo 

direito comercial. 

5. Responsabilidade Ambiental da Administração no ordenamento jurídico 

português 

 

No Direito Português, a proteção ambiental consta no texto constitucional no 

artigo 66°, reserva a competência legislativa a Assembleia da República, para 

estabelecer as base de preservação da natureza (artigo 168°, n°2, alínea “g”),actual  

																																																													
73 Artigo 7° Decreto-Lei n° 133/2013. 
74COUTINHO, Juliana, ob.cit, p. 440. 
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artigo 165°, alíneas “l”e “g”)75.A “tarefa fundamental do Estado”(artigo 9°, “d” e 

“e”),prevê  a“ promoção do bem-estar e qualidade de vida do povo” e a concretização 

dos direitos econômicos ,sociais e culturais, de que faz parte ,obviamente, o direito do 

meio ambiente e mais a proteção do patrimônio cultural do povo portugês, bem como a 

proteção da natureza e do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais76. 

Em 1987, é instituída no Direito Comunitário, o Acto Único Europeu, que traçou 

uma política ambiental dentro dos Estados-Membros, sendo posteriormente adicionado 

ao Tratado  da Comunidade Europeia  que topograficamente estão nos artigos 174°,175° 

e 176°.O artigo 174° esclarece os objetivos da política Europeia ao que toca o ambiente: 

 -na preservação, proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente; 
 -na proteção da saúde das pessoas; 
 -e na utilização prudente e racional dos recursos naturais 

 

O Direito do ambiente português detém um conjunto de princípios construídos 

ao longo do tempo, por meio de suas experiências, do direito internacional e  das 

directivas do Direito Comunitário .O artigo 3°  a Lei de Bases Ambientais (Lei n° 

19/2014 de 29 de julho):  

 a)O desenvolvimento sustentável, que obriga à satisfação das necessidades do 
presente sem comprometer as das gerações futuras; 
 b)	 aproveitamento dos recursos naturais e humanos de uma forma racional e 
equilibrada; 
 c)	Da prevenção e da precaução, objetivo  antecipatório ou de im	pactes adversos 
no ambiente, com origem natural ou humana; 
 d) Do poluidor-pagador, que obriga o responsável pela poluição a assumir os 
custos tanto da atividade poluente como da introdução de medidas internas de 
prevenção e controle necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente; 
 e)	Do utilizador-pagador, que obriga o utente de serviços públicos a suportar os 
custos da utilização dos recursos, assim como da recuperação proporcional dos 
custos associados à sua disponibilização, visando a respetiva utilização racional; 
 f)	Da responsabilidade, que obriga à responsabilização de todos os que direta ou 
indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem ameaças ou danos ao ambiente; 
 g) Da recuperação, que obriga o causador do dano ambiental à restauração do 
estado do ambiente tal como se encontrava anteriormente à ocorrência do facto 
danoso. 
 

A responsabilidade civil por dano ecológico se caracteriza quando a regra de 

ouro do princípio da prevenção é quebrada. Infelizmente, quando se trata de meio 

																																																													
75 GOMES, Carla Amado, Introdução ao Direito  do Ambiente, 3ª ed., Lisbora, Editora AAFDL,2018, p. 
25 
76	ANTUNES, Luís Filipe Colaço, O Procedimento Administrativo de Avaliação de Impacto Ambiental 
para Tutela preventiva do Ambiente, Coimbra, Almedina, 1998, p.189.	
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ambiente nem sempre os estragos são reversíveis ou reparáveis. Em decorrência disso, 

deve-se dar prioridade para evitá-los ou ao menos minimizá-los. Em nome desta lógica 

,a directiva 2004/35/CE, do Parlamento e do Conselho, de 21 de Abril, invoca o 

princípio do poluidor-pagador, o da prevenção ,como fundamento do quadro regulatório 

instituído77. A nível infraconstitucional criou-se a Lei n°19/ 2014 de (Lei de Bases do 

Ambiente ou LBA) é de vital importância para o desenvolvimento da temática do 

ambiente. Esta lei contém seis capítulos, trata do âmbito, objetivos, princípios materiais 

ambientais, política pública do ambiente, direitos e deveres ambientais, componentes 

ambientais e humanos, aduz sobre a conciliação da política de ambiente com outras 

políticas sectoriais, instrumentaliza as política de ambiente, informação ambiental, 

,avaliação ambiental prévia,	atos permissivos, instrumentos de desempenho ambiental,	

Controlo, fiscalização e inspeção. 

A renomada autora Carla Amado Gomes diz: a lei de bases do ambiente, the 

(green) heart of the matter reside na tutela directa do ambiente através da legitimidade 

popular, havendo que desenhar formas de prevenir, fazer cessar ou reparar ─ nos termos 

do DL 147/2008, de 29 de Julho ─ ofensas aos bens ambientais naturais, não aos 

sujeitos. Logo, o direito de acesso à justiça ambiental realiza-se através da legitimidade 

popular, por autores populares e associações de defesa do ambiente, ou através da acção 

pública, pelo Ministério Público (uma vez que o ambiente é, além de um interesse 

colectivo, um interesse público 78. 

Sobre responsabilidade das empresas públicas portuguesas recai dois diplomas:i) 

a Lei 67/2007 de 31 de dezembro, ( Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e demais entidades públicas ou RRCEE)e ii) o Decreto-Lei 147/2008, de 29 

de julho(Regime de Prevenção e Reparação do Dano Ecológico ou RPRDE). 

No Decreto-Lei 147/2008, de 29 de julho neste encontra-se o conceito de “dano 

ecológico” e determina qual o regime característico para dar em compensação do 

																																																													
77 OTERO, Paulo e GONÇALVES Pedro, Tratado de direito administrativo especial, Vol I, Coimbra, 
Almedina, 2009. GOMES, Carla Amado. Direito Administrativo do Ambiente, p. 243.	
78 GOMES, Carla Amado. The (green) heart of the matter: a vertente procedimental da tutela do 
ambiente e a revisão da Lei de Bases do Ambiente. In Actas do Colóquio. A Revisão da Lei de Bases do 
Ambiente e-book disponível em:< 
 http://icjp.pt/sites/default/files/media/ebook_leidebases_completoisbn.pdf.>Acedido em 01 set 2019. 
Organização Carla Amado Gomes e Tiago Antunes .Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.2 e 
3 de Fevereiro de 2011,Lisboa ,2011.p.  137. 
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prejuízo. Contudo ao que tange a imputação considera-se o RRCEE, já para a 

identificação do dano ecológico, à prescrição de formas de reparação e o regime usa-se 

o RPRDE. 

O RPRDE faz parte da prevenção administrativa de dano ecológicos , já o RRCE 

aduz sobre a fase de reparação judicial(elencada no artigo16°,Anexo V da DL147/2008) 

o intuito da lei  é proporcionar uma rápida reparação e recomposição  dos bens 

ambientais(no cerne das medidas de reparação),caso as medidas  não sejam eficazes 

poderão  recorrer ao judiciário para direito de regresso em desfavor do lesante ou caráter 

de urgência na execução substitutiva. 

 Deixa-se claro que esta complementaridade assenta na continuidade do âmbito 

subjectivo de aplicação do RRCEE, ou seja, a entidades públicas tout court e a 

entidades privadas, se e na medida em que exerçam poderes de autoridade(artigo 1°,n°5 

do RRCEE),ou seja, na RPRDE recai quando há um facto ilícito, comissivo ou omissivo 

e responsabilidade sobre o risco79.  

Nos termos do artigos 7º  e seguintes do RRCEE que trata da responsabilidade 

civil por danos decorrentes do exercício da função administra (que materialmente tem 

atribuição administrativa nos termos do artigo 1°,n°5 do RRCEE).No artigo 7°,n°1 “O 

Estado e as demais pessoas colectivas de direito público são exclusivamente 

responsáveis pelos danos que resultem de acções ou omissões ilícitas, cometidas com 

culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da 

função administrativa e por causa desse exercício” ou ainda o n°3 “(...)danos não 

tenham resultado do comportamento concreto de um titular de órgão, funcionário ou 

agente determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da acção ou omissão, 

mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço” responsável 

solidariamente ,então , são os titulares de órgãos, funcionários e agentes pelos danos 

que resultem de acções ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou sem a 

devida observação (zelo)que encontram obrigados a ter(artigo 8° do RRCEE) .No artigo 

																																																													
79 GOMES, Carla Amado, Textos Dispersos de Direito do Ambiente, Vol IV, A responsabilidade civil 
extracontratual das entidades públicas e a responsabilidade civil por dano ecológico: sobreposição ou 
complementariedade?Lisboa, Editora AAFDL, 2014, p.110. 
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10°,n°3  do RRCEE80 trata sobre o regime de culpa in vigilando da Administração, 

deficiência  no supervisionamento de pessoas e atividades, essa possibilidade está 

contida na responsabilidade por facto ilícito, porém acarreta a inversão do ônus da prova 

a cargo da entidade ré, quando conseguir exonerar-se da omissão ilícita. 

Observa-se que junto da responsabilização civil, há danos as empresas, o que  é 

desgastante financeiramente, ou pior, pode ser a falência dependendo das quantias 

devidas . Dentro desta lógica, requerer das empresas empreendedoras de atividades 

passíveis de grandes riscos ecológicos a celebração de um contrato de seguro, para 

resguardar seus interesses econômicos.  

Na legislação portuguesa o que caracteriza um dano é: o facto do objeto ser um 

componente ambiental. Os componentes ambientais estão positivados na Lei de Bases 

do Ambiente (Lei n°19/14).No artigo 10° da LBA elenca-se  seis componentes 

ambientais naturais ,combinados com o artigo 11° dos componentes associados a 

comportamentos humanos81: 

  1. A gestão do ar; 

  2.	A proteção e a gestão dos recursos hídricos;  
  3. Política para o meio marinho; 
  4. A conservação da natureza e da biodiversidade; 
 5. A gestão do solo e do subsolo; 
 6. Salvaguarda da paisagem; 
 7.	Combate às alterações climáticas; 
 8.	Gestão de resíduos; 
 9.	Redução da exposição da população ao ruído   
 10.Gestão do risco associado aos elementos e produtos químicos, biológicos e 
radioativo 
 

Sobre a legitimidade, na ocorrência de danos estritamente ambientais  não é de 

fácil deslinde, porque influi um âmbito jurídico de um número  difuso de pessoas82, 

resultado da natureza colectiva dos bens ambientais.  

																																																													
80  Artigo 10°, n°3 do RRCEE - Para além dos demais casos previstos na lei, também se presume a culpa 
leve, por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil, sempre que tenha havido 
incumprimento de deveres de vigilância. 
81 -danos especificamente ambientais: danos ocasionados exclusivamente ao bem jurídico autónomo,que 
por si só ,merecem proteção pelo direito. No caso, podemos exemplificar com a enumeração fornecida 
acima : danos aos componentes ambientais naturais(agressões 1 a 6) e danos de componentes ambientais 
humanos (agressões 7 a 10,acima mencionadas); 
82 Artigo 7.º Direitos processuais em matéria de ambiente, LBA. 
1 - A todos é reconhecido o direito à tutela plena e efetiva dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos em matéria de ambiente.  
2 - Em especial, os referidos direitos processuais incluem, nomeadamente:  
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A responsabilidade civil pode ser contratual, logicamente derivado de um 

contrato ou extracontratual que provém da violação da norma ou de deveres de 

protecção. No caso dos danos ecológicos, presume-se a responsabilidade 

extracontratual, aquiliana ou delitual.83	 A responsabilidade aquiliana  aduz sobre a 

defesa na esfera de bens e interesses contra intromissões ou ataques externos ,porém 

,sem contrato pré-estabelecido, uma obrigação ex lege, de forma que ,e nesse sentido 

,enquanto sistema de proteção do status quo desses sujeitos, independentemente de 

qualquer relação entre eles.84  

 5.1.  Sobre os pressupostos de responsabilidade civil 

Na realidade a responsabilidade civil, opera uma transferência do dano da esfera 

jurídica em que ela ocorreu para uma outra esfera, através da obrigação de indemnizar. 

O artigo 483° do Código Civil Português: 

 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a 
indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.  
 

  

Não basta haver a violação de um direito de outrem é preciso que essa situação 

de responsabilidade seja imputável à alguém;	Princípio de imputação. Art. 488º,	Código 

Civil Português. Porém, para haver indenização e imputação necessita-se de dano. O 

dano é primordial para responsabilidade civil, além é claro do nexo de causalidade que é 

requisito. Simploriamente o nexo de causalidade é situação de responsabilidade 

imputável ao sujeito e tem como resultado o dano.  

O intuito da responsabilização civil é sem dúvida a tentativa de mitigação ou 

repressão da degradação de um componente ambiental e assegura as gerações futuras o 

idêntico nível de fruição e contemplação, recompondo no que for viável o estado 

anterior da lesão ambiental. 
																																																																																																																																																																																			
a) O direito de ação para defesa de direitos subjetivos e interesses legalmente protegidos, assim como 
para o exercício do direito de ação pública e de ação popular;  
b) O direito a promover a prevenção, a cessação e a reparação de violações de bens e valores ambientais 
da forma mais célere possível;  
c) O direito a pedir a cessação imediata da atividade causadora de ameaça ou dano ao ambiente, bem 
como a reposição da situação anterior e o pagamento da respetiva indemnização, nos termos da lei.	
83 FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da Confiança e Responsabilidade 
civil. Almedina Editora.Coimbra:2004.Explica em seus livro que os delitos civis são quaisquer fatos 
ilícitos culposos. Não tem nada haver com crimes e não tem nada haver com os contratos;	
84	FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro, ob.cit., p. 278 ss. 
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Os seres humanos deveriam se conscientizar que para a perpetuação de nossa 

espécie é primordial a obrigação de preservação do ambiente, pois a responsabilidade 

civil por dano ecológico seria certamente  reconhecida não praticada  servindo como um 

instrumento fundamental da salvaguarda das condições de sobrevivência na Terra.85 

A doutrina de forma majoritária  diz que o direito civil português adotou a 

“Teoria da Condição sine qua non”86 – teoria esta que se finca em quatro pressupostos 

para verificar para que haja responsabilidade civil: 

 1- Dano 
 2- Situação de responsabilidade 
 3- Imputação ao sujeito 
 4- Nexo de causalidade 
 

Em termos de responsabilidade civil  por danos ambientais trazemos à baila o 

artigo 5°, n°2 da Lei de Bases do Ambiente : 

 O direito ao ambiente consiste no direito de defesa contra qualquer agressão à 
esfera constitucional e internacionalmente protegida de cada cidadão, bem como o 
poder de exigir de entidades públicas e privadas o cumprimento dos deveres e das 
obrigações, em matéria ambiental, a que se encontram vinculadas nos termos da lei e 
do direito. 
 

A aplicação só acontecerá quando houver a verificação de quatro requisitos 

clássicos da responsabilidade extracontratual acima mencionados. 

5.2. Imputação do sujeito 

Deriva de um comportamento humano (positivo ou negativo), onde o fazer ou 

não fazer estão condicionados ao ânimo do agente. De acordo com o Código Civil no 

art.487°, n°1 :”É ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo 

presunção legal de culpa.” A imputação da responsabilidade civil, por danos ambientais 

por muitas vezes é de difícil configuração. Por isso a inversão do ônus da prova, em que 

a responsabilidade continua a depender da culpa do agente, porém essa culpa ,se 

																																																													
85  GOMES, Carla Amado, Texto Dispersos de Direito do Ambiente, Vol III, A responsabilidade civil por 
dano ecológico. Reflexões preliminares sobre o novo regime instituído pelo DL 147/2008, de 29 de julho, 
AAFDL, Lisboa, 2010, p. 14. 
86	 Melhor porque abrange todas as hipóteses de responsabilidade civil, qualquer que seja  
responsabilidade, por facto ilícito, pelo risco ou por facto. De outra forma, pensava o saudoso professor 
Dr. Antunes Varela que acredita  em cinco pressupostos  1- Facto humano,2- Ato ilícito,3- Culpa,4- Nexo 
de Causalidade,5-Dano.Porém só serviria para factos ilícitos. 
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presume87.A configuração da culpa nesses casos acontece quando: há a inobservação de 

prudência do operador. 

5.3. Dano ambiental/ecológico 

Nos casos dos danos ambientais/ecológicos parece ser dispensada a 

caracterização da culpa, acolhendo a presunção prevista no art.493º, n.º 2 do Código 

Civil Português: “quem pratica uma actividade perigosa se presume responsável pelos 

danos verificados, excepto se demonstrar que tomou todas as previdências exigidas 

pelas circunstâncias como vim de as prevenir”. Pois a culpa sempre será de difícil 

configuração no âmbito ambiental. 

O artigo 562º do Código Civil Português, deixa claro que prima pela 

reconstituição natural da situação que existia, do contrário à reparação. Porém, não há 

empecilho nos tribunais de imporem indemnizações pecuniárias por danos ambientais, 

contudo, não há averiguação exacta do valor dos danos, o tribunal julgará na égide do 

que pode ser provado (artigo 566.º n.º 3 do Código Civil Português ).  

Já sob o julgo da correção dos danos, acolhe-se o princípio da preferência pelo 

restabelecimento do status quo ante do ambiente, com respaldo jurídico do art.562°88 do 

																																																													
87 Ac. STJ de 17.05.2017. A responsabilidade civil pressupõe, em regra, a culpa do agente por dolo ou 
mera negligência, incidindo sobre o lesado o ónus de provar a culpa (artigos 483º e 487º do Código 
Civil). II - Ciente de que em muitos casos essa prova pode ser difícil, o legislador estabeleceu situações 
de inversão do ónus da prova, em que a responsabilidade continua a depender da culpa do agente, mas 
essa culpa presume-se. III - Um desses casos é precisamente o exercício de actividade tida por perigosa 
pela sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados (artigo 493º, n.º 2, do Código Civil). IV - 
A lei não indica, porém, um elenco de actividades que devam ser qualificadas como perigosas para efeitos 
dessa norma e também não fornece um critérioem função da qual se deva afirmar a perigosidade da 
actividade, esclarecendo apenas que, para o efeito, tanto releva a natureza da própria actividade como a 
natureza dos meios utilizados. V - A perigosidade é apurada caso a caso, em função das características 
casuísticas da actividade que gerou os danos, da forma e do contexto em que ela é exercida. Trata-se 
afinal de um conceito indeterminado e amplo a preencher pelo intérprete e aplicador da norma na solução 
do caso concreto, o que deve ser feito tendo por base a «directriz genérica» indicada pelo legislador. VI ? 
Deve ser considerada perigosa a actividade que possui uma especial aptidão produtora de danos, um 
perigo especial, uma maior susceptibilidade ou aptidão para provocar lesões de gravidade e mais 
frequentes. VII - A actividade perigosa, geradora de culpa presumida, é todo o processo construtivo, 
globalmente levado a efeito com determinado meio dotado de elevada potencialidade para causar danos - 
escavações, abertura de vala, remoção de inertes, elevação e transporte de cargas (manilhas) ? e não 
apenas cada uma dessas operações, isolada e atomisticamente considerada. VIII ? A utilização de uma 
retroescavadora, adaptada com equipamento de elevação e transporte de cargas (grua), na construção de 
uma conduta de águas pluviais e de saneamento, através da execução, numa vala, de uma caixa de visita 
em manilhas de cimento, executada com a participação de uma retroescavadora, adaptada com 
equipamento de elevação e transporte de cargas (grua) é considerada actividade perigosa, atenta a 
natureza do meio utilizado e, nessa medida, enquadrável no âmbito do n.º 2 do artigo 493º do Código 
Civil.	
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Código Civil Português , adotado sempre que ocorrem danos ecológicos sob força do 

princípio poluidor-pagador, o que na prática leva o lesante a recuperar ou mitigar os 

prejuízos causados, devendo assim suportar os encargos resultantes da acção poluidora. 

Por sua natureza difusa de interesses, é aceita a aplicação da acção popular 

,previstos no artigo 52°,n3° da CRP89,infra constitucionalmente a Lei n°85/93 de 31 de 

agosto, veio normatizar  o direito de participação  e da acção popular .Em seus art.2° e 

12° a Lei de Acção Popular possibilita a interposição de acções cíveis ou 

administrativas ,sem necessariamente terem partes interessadas  diretamente na 

demanda, pois  todo e qualquer cidadão na plenitude de sua fruição  dos seus direitos 

civis e políticos ,assim como  as associações ,fundações defensoras (com fundamento 

naquela lei) ,além das autarquias locais (circunscrito ao âmbito territorial)	são titulares 

do direito procedimental . 

O art.22° da Lei de Acção Popular elenca um conjunto de regras adotadas, as 

acções de responsabilidade civil impetradas por meio da acção popular: 

1 - A responsabilidade por violação dolosa ou culposa dos interesses previstos no 
artigo 1.º constitui o agente causador no dever de indemnizar o lesado ou lesados 
pelos danos causados.  
2 - A indemnização pela violação de interesses de titulares não individualmente 
identificados é fixada globalmente.  
3 - Os titulares de interesses identificados têm direito à correspondente 
indemnização nos termos gerais da responsabilidade civil.  
4 - O direito à indemnização prescreve no prazo de três anos a contar do trânsito em 
julgado da sentença que o tiver reconhecido.  
5 - Os montantes correspondentes a direitos prescritos serão entregues ao Ministério 
da Justiça, que os escriturará em conta especial e os afectará ao pagamento da 
procuradoria, nos termos do artigo 21.º, e ao apoio no acesso ao direito e aos 
tribunais de titulares de direito de acção popular que justificadamente o requeiram. 
 
 

Convém partilhar o  pensamento do ilustre Professor Menezes Leitão90, o qual 

acredita que o melhor desfecho para a celeuma da responsabilidade civil repousa nas 

teorias anglo-saxónicas: da  proporção da responsabilidade conforme as quotas de 
																																																																																																																																																																																			
88 Artigo 562 º,CC -Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se 
não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação. 
89 Artigo 52°, n°3,CRP-É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos 
interesses em causa, o direito de ação popular nos casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de 
requerer para o lesado ou lesados a correspondente indemnização, nomeadamente para:  
a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra a saúde pública, os 
direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e do património cultural;  
b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais.		
90 LEITÃO, Luís Manuel Teles Menezes, Direito das Obrigações, Vol.I, Coimbra, Almedina, 2008, p. 
349. 
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mercado (market-share liability), isto é, a responsabilidade é dividida consoante o porte 

do lesante no mercado .A segunda teoria assenta na responsabilidade liame dos níveis 

de emissões poluentes (pollution-share liability) onde a responsabilidade se distribua 

conforme os  níveis respectivos de poluentes, sendo irrelevante a comprovação do dano. 

5.4. O Nexo de Causalidade entre o Facto e o Dano 

Tratado no direito lusitano, no art.5° do Decreto-Lei n°147/2008, de 29 de julho, 

a análise da qual comprova do nexo de causalidade capitula-se pela observação da prova 

do nexo causalidade sob o prisma  verossímil  e da probabilidade do facto danosos 

serem capacidade danosa, na prática, observa-se para tal o grau de risco e de perigo e 

acção lesiva, a possibilidade de prova científica do liame causal e o cumprimento, ou 

não, de deveres de proteção quatro aspectos: 

1-O nível do risco 
2-A regularidade da acção lesiva; 
3-A viabilidade de prova científica do percurso causal; 
4-A realização, ou não, de deveres de proteção. 
 

Nos casos de comparticipação, no art. 4°, n.° 2 do Decreto-Lei 147/2008 não 

sendo viável  especificar  a parcela de participação de cada um dos responsáveis, a 

legislação partilhou a reponsabilidade em partes iguais (presunção iuris tantum).O 

surgimento da responsabilidade objectiva é inserida em justiça distributiva , 

simplificadamente se um agente desenvolve empreendimentos com um certo grau de 

periculosidade para a sociedade - certamente desfruta dos benefícios -nada mais justo 

que arque com os danos que por ventura ocasione ,mesmo que este dano seja 

desprovido de  culpa e compartilhado com outras empresas que tenham participação no 

mercado. Uma premissa que se faz necessária mencionar e ,que a responsabilidade 

objectiva, só acontece quando expressamente tipificadas em lei, como alude o art.483°, 

n°2 do Código Civil Português: “só existe obrigação de indemnizar independentemente 

de culpa nos casos especificados na lei”.  

6. O Regime Jurídico da Responsabilidade por Danos Ambientais 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n°147/2008, de 29 de julho. 

 

A Decreto-Lei n°147/2008, de 29 de julho, estabeleceu um regime de 

responsabilidade civil subjectiva e objectiva nos termos do qual dos lesantes /poluidores  
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ficam compelidos  a indemnizar os danos sofridos por via de um componente  ambiental 

e, por outro lado, um regime de responsabilidade administrativa destinado a reparar os 

danos causados ao ambiente perante toda a colectividade.91Criou um procedimento 

administrativo e conferiu à administração pública uma atribuição importante na égide da 

reparação do dano. A administração tem um papel central na aprovação das medidas, na 

determinação de medidas de prevenção, pode dar ordens e a lei tem um regime contra-

ordenacional muito pesado. Assim, não cremos que se possa concluir pela 

secundarização do papel da autoridade pública neste regime.92Ao olharmos e 

compararmos com a LBA e o RPRDE. Para além da delimitação do conceito operativo 

de dano ecológico, o Decreto-Lei n.º 147/2008 criou um procedimento administrativo 

associado à reparação e prevenção do dano ecológico, o que rompe com a lógica 

tradicional da responsabilidade civil. Procurou-se contornar as dificuldades já trazidas 

na seara da responsabilização civil por danos ambientais: 

Consagrando um regime de responsabilidade solidária, tanto entre 

comparticipantes, quanto entre as pessoas colectivas e os respectivos diretores, gerentes 

ou administradores; direcionaram a demonstração do nexo de causalidade em função de 

critérios de verossimilhança e de probabilidade do facto danosos ser apto a produzir a 

lesão verificada. 

6.1. Regime da Responsabilidade Civil Subjectiva e Objectiva 

 

O artigo 8° do Decreto-Lei n°147/2008 designa	que:	“	Quem, com dolo ou mera 

culpa, ofender direitos ou interesses alheios por via da lesão de um componente 

ambiental fica obrigado a reparar os danos resultantes dessa ofensa.” O âmbito do 

RPRDE   porém é reduzido se considerarmos o Código Civil, no caso específico dos 

danos ,trata-se a de ofensas de direitos ou interesses alheios, por via da lesão de um 

componente ambiental. No artigo 7° vislumbramos o teor da responsabilidade civil 

objectiva: Baseia-se	no exercício de uma actividade económica (enumerada no anexo III 

																																																													
91 ARCHER, António Barreto, ob.cit., p. 32. 
92	 OLIVEIRA, Heloísa, Instrumentos de tutela do ambiente: responsabilidade por dano 
ambiental/ecológico - In: Actas do Colóquio. A Revisão da Lei de Bases do Ambiente e-book disponível 
em: <http://icjp.pt/sites/default/files/media/ebook_leidebases_completoisbn.pdf>, Organização Carla 
Amado Gomes e Tiago Antunes, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fevereiro 2011,Lisboa, 
p.172.	
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,do Decreto-Lei n° 147/2008), e em decorrência disso, ofenda aos direitos ou interesses 

alheios, de um  componente ambiental, o lesante é obrigado a reparar os danos 

resultantes dessa ofensa, independentemente da existência de culpa ou dolo.	 

Houve a inclusão de uma lista extensiva de atividades econômicas, em relação às 

quais, Regimes Jurídicos de Avaliação de Impacte Ambiental	 ( AIA )encontra-se 

consagrada, enquanto princípio, no artigo 18º da Lei de Bases do Ambiente (lei n.º 

19/2014, de 14 de abril)	e no  Decreto-Lei n.º 152-B/2017, e da Prevenção e Controlo 

Integrados de Poluição(actualmente regulado pelo	Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto), em relação à definição das atividades obrigatoriamente sujeitas a estes 

regimes.Uma figura interessante é a da “culpa do lesado” vide  artigo 9°  do Decreto-Lei 

n° 147/2008, é um tipo de excludente ou ao menos uma mitigação de responsabilidade 

,pois  a reparação pode ser reduzida ou excluída, analisando as circunstâncias do caso, 

quando um facto culposo do lesado tiver concorrido para a produção ou agravamento do 

dano. 

6.2. Regime da Responsabilidade Administrativa  

Como anteriormente dito, o Capítulo III é dedicado ao tratamento do regime da 

responsabilidade administrativa, e mais, quase que uma lei autónoma .Refere-se a um 

regime de direito público administrativo inserido em um diploma que trata da matéria 

de responsabilidade civil, que vincula-se ao regime privado. Verifica-se assim, dentro 

do mesmo diploma legal, uma coexistência entre regulamentação de direito público e 

regulamentação de direito privado, fazendo jus ao caráter transversal  que o direito do 

ambiente tem tendência a assumir face à clássica summa divisio entre os diferentes 

ramos do direito.93No  Capítulo III aduz que há responsabilidade do poluidor diante a 

Administração Pública, define-se no artigo 11.º, n.º 1, alínea “d”, sendo considerados 

danos ambientais aqueles que tenham sido produzidos por determinados componentes 

ambientais naturais. 

 - Os danos causados às espécies e habitats naturais protegidos, compreendendo 
no teor do artigo 11.º, n.º 1, alínea “e” : i) Cuja avaliação tem que ter por base o 
estado inicial, nos termos dos critérios constantes no anexo IV , com excepção dos 
efeitos adversos previamente identificados que resultem de um acto de um operador 
expressamente autorizado pelas autoridades competentes, nos termos da legislação 
aplicável. 
 

																																																													
93 ARCHER, António Barreto, ob.cit., p. 39. 
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 - Os danos causados à água (artigo 11.º, n.°1, alínea e-ii) quaisquer danos que 
afetem adversa e significativamente: O estado ecológico ou químico das águas de 
superfície, o potencial ecológico químico das massas de água artificiais ou 
fortemente modificadas, ou o estado quantitativo ou químico das águas subterrâneas, 
nos termos da Lei da Água aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na 
sua redação atual. O estado ambiental das águas marinhas, conforme a definição 
constante do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, alterado pelos Decretos-
Leis n.° 201/2012, de 27 de agosto, e 136/2013, de 7 de outubro, na medida em que 
os aspetos do estado ambiental do meio marinho não estejam já cobertos pela Lei da 
Água ou legislação complementar. 
 -E os danos causados ao solo (artigo 11.º, n.º 1, alínea e-iii) deduz como Danos 
causados ao solo» qualquer contaminação do solo que crie um risco significativo 
para a saúde humana devido à introdução, directa ou indirecta, no solo ou à sua 
superfície, de substâncias, preparações, organismos ou microrganismos. 
 

Quantos aos danos transfronteiriços, o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 147/2008. 

Sempre que se ateste em território nacional um dano ambiental ou ameaça iminente, que 

advenha por parte de um outro Estado membro compete a Agência Portuguesa do 

Ambiental aplicar as seguintes medidas (artigo 24.º, n.º 3): 

3 - Sempre que seja identificada em território nacional a ocorrência de um dano 
ambiental, ou ameaça iminente do mesmo, que tenha origem em território de outro 
Estado membro, compete à autoridade competente adoptar as seguintes medidas:  
a) Informar a Comissão Europeia, bem como os demais Estados membros 
interessados;  
b) Formular recomendações de medidas de prevenção ou reparação dirigidas às 
autoridades competentes do Estado membro no qual se verifique a origem do dano 
ou da ameaça iminente do mesmo;  
c) Iniciar procedimento de recuperação dos custos gerados pela adopção das 
medidas de prevenção ou reparação em conformidade com o disposto no presente 
decreto-lei. 

 

O artigo 12.º (responsabilidade objetiva) e 13.º (responsabilidade objetiva) do 

Decreto-Lei n.º 147/2008, estabelecem um dispositivo para responsabilização do 

poluidor frente e administração pública. Vejamos que o operador (artigo 11.º, n.º 1, 

alínea “l”): qualquer pessoa singular ou colectiva, pública ou privada, que execute, 

controle, registe ou notifique uma actividade cuja responsabilidade ambiental esteja 

sujeita a este decreto-lei, quando exerça ou possa exercer poderes decisivos sobre o 

funcionamento técnico e económico dessa mesma actividade, incluindo o titular de uma 

licença ou autorização para o efeito. A redação dos dispositivos é bem semelhante, só 

sendo discrepante nos requisitos de culpa e negligência: Basicamente dizem que o 

operador que, independentemente da existência de dolo ou culpa (responsabilidade 

objetiva) e dolo ou negligência (responsabilidade subjetiva), causar um dano ambiental 

em virtude do exercício de qualquer das actividades ocupacionais no anexo III, é 

responsável pela adopção de medidas de prevenção e reparação dos danos ou ameaças 

causados. De acordo com a análise dos critérios constantes das alíneas: a) a f) do n.º 
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1.3.1 do anexo V ao presente diploma. Com base nos seguintes critérios (1.3.1 anexo 

V): 

 As opções de reparação razoáveis são avaliadas, utilizando as melhores tecnologias 
disponíveis, sempre que definidas, com base nos seguintes critérios:  
a) Efeito de cada opção na saúde pública e na segurança;  
b) Custo de execução da opção;  
c) Probabilidade de êxito de cada opção;  
d) Medida em que cada opção previne danos futuros e evita danos colaterais 
resultantes da sua execução;  
e) Medida em que cada opção beneficia cada componente do recurso natural e ou 
serviço;  
f) Medida em que cada opção tem em consideração preocupações de ordem social, 
económica e cultural e outros factores relevantes específicos da localidade;  
g) Período necessário para que o dano ambiental seja efectivamente reparado;  
h) Medida em que cada opção consegue recuperar o sítio que sofreu o dano 
ambiental;  
i) Relação geográfica com o sítio danificado. 

 

As medidas de reparação, são as medidas que devem ser tomadas quando a 

destruição já aconteceu e definem-se no artigo11.°, n°1, alínea “n” [...] com o objectivo 

de reparar, reabilitar ou substituir os recursos naturais e os serviços danificados ou 

fornecer uma alternativa equivalente a esses recursos ou serviços, tal como previsto no 

anexo V.[...]”.  

Essas medidas de reparação são de cunho obrigatório, mesmo que não tenham 

sido realizada as medidas de prevenção obrigatórias. A APA (artigo 29.° dita qual a 

autoridade competente para efeitos de aplicação do regime administrativo é a Agência 

Portuguesa para o Ambiente ) tem a opção de demandar ao operador  que informações 

adicionais sobre os danos causados, para a mais completa análise do acidente ao nível 

técnico, organizativo e de gestão. Com o intuito de imediatamente controlar, conter, 

eliminar os elementos contaminantes pertinentes, assim como limitar ou prevenir novos 

danos ambientais ou outros efeitos adversos para a saúde humana. No prazo de 10 dias a 

contar da data da ocorrência do dano, a APA deve avisar aos interessados sobre a sua 

deliberação de qual medida deverá ser adoptada. Porém, ao se verificaram ao diversos 

danos ambientais e sendo inviável garantir que as medidas de reparação imprescindíveis 

simultaneamente ,a autoridade competente determina a ordem de prioridades que deve 

ser observada, atendendo, nomeadamente, à natureza, à extensão e à gravidade de cada 

dano ambiental, bem como às possibilidades de regeneração natural, sendo em qualquer 

caso, prioridade a aplicação das medidas destinadas à eliminação de riscos para a saúde 

humana. Em caráter excepcional, o artigo17.°,	a autoridade competente pode em último 
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recurso executar ela própria às medidas de prevenção e reparação previstas no decreto-

lei 94.  

O Operador não deverá ser obrigado a pagar os despesas  das medidas de 

prevenção ou de reparação aplicada de acordo com o decreto-lei, caso demonstre 

,cumulativamente(artigo 20.º, n.º 3): 

 a) Ausência de dolo e culpa da sua parte; 
 b) Dano ambiental originado de emissão ou um circunstância explicitamente 
permitidas,porém há necessidade de haver guarita  em um dos actos autorizadores 
identificados no Anexo III, assim como, a demonstração de respeito as condições 
estabelecidas para esse acto autorizador.O regime jurídico aplicável no momento da 
emissão ou facto causador do dano ao abrigo do qual o acto administrativo é emitido 
ou conferido;	na emissão, actividade ou qualquer forma de utilização de um produto 
no decurso de uma actividade que não sejam consideradas susceptíveis de causar 
danos ambientais de acordo com o estado do conhecimento científico e técnico no 
momento em que se produziu a emissão ou se realizou a actividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
94 Quando operador não cumpra as obrigações resultantes do n.º 1 e das alíneas c), d) e e) do n.º 3 do 
artigo 15.º, seja impossível identificação ou quando o operador não seja obrigado legalmente a fazê-lo. 
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CONCLUSÃO 

 

O paralelo entre Brasil e Portugal têm o intuito de diferenciar pontos relevantes 

entre o tratamento das empresas públicas e responsabilidade civil em dano ambiental.  

Existem muitas diferenças e similaridades em ambas as realidades, elencamos a 

que julgamos mais pertinentes do tratamento jurídico luso-brasileiro. 

No Brasil e em Portugal as empresas públicas são dotadas de personalidade 

jurídica de direito privado. Com patrimônio próprio, as empresas públicas brasileiras, 

condicionaram seu capital societário a ser exclusivamente público, derivado de seus 

entes políticos(União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e outras entidades da 

Administração Pública Indireta. Diferente da realidade portuguesa, que apesar de 

também possuir patrimônio próprio para a criação das empresas públicas, poderá ter o 

capital :exclusivamente público, majoritariamente público ou minoritariamente público. 

Seu caráter público, diferentemente da ideologia brasileira que considera público, tudo o 

que a lei manda. Advém da noção de influência dominante (seja porque os entes 

públicos têm a maioria das cotas, ou decorrente de seus estatutos, ou por força de lei, 

essa influência dominante exerce-se à título de uma posição minoritária). Seja porque 

for, existe uma influência dominante pública, substantiva nessas entidades públicas. 

Portanto, a empresa pública é assim, porque os entes públicos mandam nela e os 

privados obedecem, há uma posição de simples auxiliares, cujos interesses estão 

subordinados ao interesse público, na medida que existe a influência dominante.  

 As empresas públicas brasileiras são de duas vertentes: As prestadoras de 

serviços (comerciais e industriais estatais) ou as que empreendem na égide econômica 

essa última em caráter excepcional, apenas para assegurar segurança nacional ou 

relevante interesse público.	Consoante são as empresas públicas portuguesas que apesar 

de não estarem  tão adstritas quantas a s brasileiras no quesito excepcionalidade e defesa 

nacional, também desenvolvem uma atividade no setor comercial, com a utilização do 

interesse público para que a empresa exista e desenvolva sua atividade. Na realidade 

portuguesa, a criação de uma empresa, deve estar dentro das respectivas atribuições, 

para desenvolver uma atividade que não corresponda a uma tarefa pública. Por ex., 

atividade econômica empresarial, num mercado concorrencial, sempre com o objetivo 



	
	

54	
	

de atingir o interesse público (não apenas o interesse público financeiro, sob pena de 

invalidade do ato de criação da empresa).	 

Sobre o ato criador das empresas, no Brasil, dá-se somente por meio de lei, em 

Portugal, é indiferente,	as empresas públicas são criada por lei sendo tão privada quanto 

as empresas tipicamente privadas.  Portanto, nada impede, a criação de uma empresa 

pública societária por diploma legal, mas o normal, é o que está aqui previsto, é a 

criação dessas sociedades nos termos da lei comercial, através de um ato negocial, de 

um contrato. 

Porém ao ponderamos sobre o panorama administrativo de Brasil e Portugal 

vemos grandes diferenças, certamente ocasionado por escolhas políticas, pressões 

externas e principalmente pela construção social. No Brasil, o Estado ainda exerce uma  

influência muito grande no mercado , porém há indícios geopolíticos que nos levam a 

crer em uma privatização em massa ,contudo esperamos que sejam mais felizes que as 

antigas privatizações que culminaram em um sucateamento das prestações de serviços   

e elevação de preços considerável sem as devidas contrapartidas .Em Portugal , por 

outro lado, tem uma postura mais contemplativa ,deixaram para trás a superintendência 

do governo, gestores  que cediam as pressões do governo, sobretudo na área dos 

serviços públicos essenciais e preços de serviços que serviam como chamariz 

eleitoreiro.Com as privatizações dentro dos moldes do direito comunitário ,houve um 

incremento econômico, um aprimoramento na prestação de serviços ,certamente 

relacionado a concorrência de mercado e insumos econômicos que ensejaram num nível 

de excelência fornecimentos de serviços  para  com utente. 

 Com relação a responsabilidade civil por dano ambiental, todo o processo de 

construção social, adveio de uma atuação antrópica, ao longo do tempo tudo foi 

engendrado para suprir as necessidades do homem. Foram as demandas humanas cada 

vez mais supérfluas   que fazem as empresas produzirem cada vez mais bens de 

consumo em grande escala. A natureza em contraparte, fornecedora dos insumos 

necessários tem finitos meios porém é usada como se fossem infinitos. 

Os efeitos dessa ação econômica desordenada podem ser vistos no escassez de 

recursos naturais não renováveis, na erosão do solo, na destruição de ecossistemas e em 

inúmeras doenças decorrentes da poluição. O sistema capitalista, perpetua-se como 

regime económico e mesmo o Estado muitas vezes abre exceções e equipara-se a 
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empresa que só visam o lucro e deterioram a natureza e por isso deve ser 

responsabilizado. 

 A responsabilidade civil por dano extracontratual na realidade luso-brasileira, 

considera os mesmo pressupostos é de:	 a)	Dano, b) Situação de responsabilidade, c) 

Imputação ao sujeito e d) Nexo de causalidade.	Tanto quanto possível, ao reingresso do 

prejudicado no status econômico anterior ao da produção do desequilíbrio patrimonial. 

Na doutrina brasileira, o que prospera na jurisprudência (STJ), somados aos correntes 

desastres ecológicos de difícil reparação e responsabilização é a responsabilização 

objetiva por risco integral. Onde todo e qualquer dano é responsabilidade das empresas 

que participam dessa cota do mercado bastando o liame nexo e causa existir. Na 

perspectiva lusitana, apesar de também caracterizar o dano com os mesmo pressupostos 

e acreditar na responsabilidade objetiva, a teoria afiliada é a conditio sine qua non, 

designada como a relação de causalidade/nexo causal na configuração da 

responsabilidade civil. 

- Um dano: prejuízo a terceiro, que enseja pedido de reparação consistente na 

recomposição do status quo ante ou numa importância em dinheiro (indenização); 

- A culpa do autor do dano, no caso das empresas públicas extracontratual (violação de 

um dever legal, que independe de uma relação jurídica preexistente); 

- O nexo de causalidade entre o dano e o fato culposo. 

As leis brasileira e portuguesa definem como sujeito responsável o poluidor e o 

conceituam como: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

Primeiramente, mas não exclusivamente, responsabiliza-se o empreendedor, que é o 

titular do dever principal de zelar pelo meio ambiente. Havendo mais de um, a 

responsabilidade é solidária, o mesmo acontece, quando há ato comissivo ou omisso da 

Administração que autorize diretamente ou indiretamente o dano ambiental. Fica 

resguardado ao empreendedor e/ou à Administração Pública, o direito de regresso 

contra o causador do dano, alcançando, inclusive, o profissional que eventualmente 

tenha se excedido ou omitido no cumprimento da tarefa a ele cometida. 

O meio ambiente é direito de todos, em todas as gerações, devemos transmutar a 

visão antrópica e expansionista, de uma lógica de mercado que visa somente o lucro, 
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para uma visão mais holística, com um ordenamento cada vez menos complacente com 

desastres ambientais e mais preocupado com a emissão de poluentes ou produção 

imensa   de lixo. 
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